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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. С помощта на предложението за директива Европейската комисия иска да даде 
тласък на борбата срещу сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация, 
както и на борбата срещу представянето на сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години.

2. Предложението се основава на хипотезата, че престъпните деяния в тази област ще 
се увеличават, развитието на съвременните средства за комуникация изостря 
проблема, а правните разпоредби на държавите-членки на ЕС не са нито достатъчно 
строги, нито достатъчно съгласувани.

3. Предложението съдържа разпоредби за определяне на понятията „престъпни 
деяния“ и „наказания“, които следва да служат за постигането на целите, 
представени в точка 1.

4. Спорно е дали тези цели ще бъдат постигнати с помощта на това предложение:

а) съдържанието на електронни медии, което представя сексуални действия спрямо 
лица на възраст под 18 години, следва да се отстрани във възможно най-кратък 
срок. Въведените в някои държави-членки мерки за блокиране на достъпа в 
интернет показват, че те могат да бъдат лесно заобиколени от потребителите. 
Блокирането на достъпа не представлява ефективно средство за борба срещу 
представянето на такива действия. То е неефективно, неточно и лесно 
преодолимо. Блокирането не води до отстраняване на съдържанието, а само до 
относителната му недостъпност, с което правонарушението, свързано с 
„предоставянето на разположение“, не се прекратява.

б) Държавите-членки на ЕС и развиващите дейност на териториите им предприятия 
в областта на далекосъобщенията разполагат с функциониращи транснационални 
мрежи, които по принцип гарантират бързо изтриване на съдържанието. 
Последните публикации относно скандинавски списъци с блокирано съдържание 
показват, че множество такива сървъри се намират в САЩ, Австралия, 
Нидерландия и Германия. Към настоящия момент не може да се докаже 
преместването на предлагащите подобно съдържание в страни, в които 
изтриването е невъзможно или се извършва едва след значителен период от 
време.

в) Създаването на технически средства за блокиране прави възможен контрола на 
комуникационните потоци в голям мащаб и събужда интерес по отношение на 
друго забранено или просто непрепоръчително съдържание. След като бъде 
доказана ползата от този инструмент, блокирането в интернет ще се прилага не 
само в борбата срещу представянето на сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години в интернет. Блокирането поражда опасения от цялостен 
отказ от принципа за неутралност на мрежата.

г) Необходима е стратегия с много измерения, която да засили и подобри 
сътрудничеството между полицейските органи, интернет икономиката, 
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съществуващите органи за разглеждане на жалби, свързани с интернет, и 
мрежата от доставчици INHOPE.

д) Решенията, свързани с блокиране на достъпа, подриват доверието в свободата на 
информацията и комуникацията в интернет. Във връзка с това не може да се 
съгласим с девиза „изтриване вместо блокиране”, тъй като и той изисква 
създаването на инфраструктура за блокиране. Следва да се очаква, че 
посредством блокиране ще бъдат възпрени само случайни извършители на 
престъпления, което не може да оправдае подобна широкомащабна намеса в 
свободата на информиране.

е) Борбата срещу представянето на сексуални действия спрямо лица на възраст под 
18 години не бива да се ограничава само по отношение на уеб сървъри. 
Необходим е подход, който в същата степен възпрепятства обмена на подобно 
съдържание чрез сървъри „FTP“ (File-Transfer-Protocol-Server), електронна поща, 
мрежи от типа „потребител към потребител“ и мобилни радиокомуникации.

ж) Необходимостта от защита на децата и младежите с оглед на процеса на тяхното 
сексуално съзряване трябва да бъде предмет на диференцирана преценка 
специално в рамките на наказателното право в областта на сексуалните 
престъпления. Без такова диференциране обхватът на състава на престъпните 
деяния, свързани със сексуална експлоатация, би се разширил в значителна 
степен в редица държави-членки на ЕС.

з) Необходима е глобална обща стратегия срещу сексуалната експлоатация на 
млади хора. В този смисъл е желателно Комисията, в рамките на възможностите 
си, да поеме инициативата за международно обвързващи споразумения.

5. Във връзка с вече изброените причини са налице значителни съмнения относно 
това, дали формулираните в предложението за директива цели могат да бъдат 
постигнати с предложените мерки .

Във връзка с това, ключовите елементи от предложението на докладчика по 
становище са:

 Отхвърляне на конкретни разпоредби за създаване на механизми за 
блокиране на достъпа в интернет и полагане на усилия на европейско 
равнище за изтриване на съдържанието, срещу което е насочена 
директивата.

 Отказ от определение на европейско равнище на понятията „дете” и 
„детска порнография”.

 Отказ от въвеждане на наказателноправна отговорност за юридически 
лица.

 Отказ от въвеждане на задължение за докладване при подозрения за 
сексуална експлоатация или сексуално малтретиране.

 Отказ от определяне на конкретния размер на наказанията в определения 
състав на престъпните деяния.
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 Засилване на защитата на жертвите и на превантивните мерки - както на
равнището на ЕС, така и на равнището на държавите-членки на ЕС.

 Засилена и отговаряща на актуалните условия организация на 
международното сътрудничество както при изтриването на съдържание, 
преследването на престъпните деяния и защитата на жертвите, така и 
при превантивните мерки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно борбата със 
сексуалното малтретиране, сексуалната 
експлоатация на деца и детската 
порнография и за отмяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно борбата със 
сексуалното малтретиране, сексуалната 
експлоатация на лица на възраст под 
18 години и представянето на 
сексуални действия спрямо такива 
лица и за отмяна на Рамково решение 
2004/68/ПВР 

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на деца, 
включително детската порнография, 
представляват сериозни нарушения на 
основните права, и по-специално на 
правата на детето на закрила и грижа, 
които са необходими за неговото 
благоденствие, както е посочено в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и Хартата на основните права на 

(1) Сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на лица на 
възраст под 18 години, включително 
представянето на сексуални действия 
спрямо такива лица, представляват 
сериозни нарушения на основните 
права, и по-специално на правата на 
детето на закрила и грижа, които са 
необходими за неговото благоденствие, 
както е посочено в Конвенцията на ООН 



PE442.976v02-00 6/54 AD\839976BG.doc

BG

Европейския съюз. за правата на детето и Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В тази връзка следва да се отчете 
значението на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
от 20 ноември 1989 г. за правата на 
детето и по-специално на членове 19 
и 34 от нея, както и на 
факултативния протокол към 
конвенцията от 25 май 2000 г. 
относно търговията с деца, детската 
проституция и детската 
порнография. 

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) следва да се припомни във връзка с 
това значението на член 16 от 
Договора относно функционирането 
на Европейския съюз, който 
утвърждава правото на защита на 
личните данни.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 1 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) следва да се припомни във връзка с 
това значението на членове 7, 8, 11 и 
24 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, които 
утвърждават правото на зачитане 
на личния и семейния живот, 
правото на защита на личните 
данни, правото на свобода на словото 
и на информация, както и правата на 
детето.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) следва да се припомни във връзка с 
това значението на членове 8 и 9 от 
Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните 
свободи, които утвърждават правото 
на зачитане на личния и семейния 
живот, както и свободата на 
словото.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 2

Предложение на Комисията Изменение

(2) Детската порнография, която 
представлява изображения на 
сексуално малтретиране на деца, и 
други особено тежки форми на 
сексуално малтретиране и сексуална 
експлоатация на деца се увеличават и 
разпространяват посредством 
използването на новите технологии и 
интернет.

(2) Представянето на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години и други форми на сексуално 
малтретиране и сексуална експлоатация 
на лица на възраст под 18 години се 
увеличават и разпространяват 
посредством използването на новите 
технологии и интернет.
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Чрез Рамково решение 2004/68/ПВР 
на Съвета за борба срещу сексуалната 
експлоатация на деца и детската 
порнография се сближават 
законодателствата на държавите-членки 
за инкриминиране на най-тежките 
форми на сексуално малтретиране и 
сексуална експлоатация на деца, за 
разширяване обхвата на националната 
съдебна компетентност и предоставяне 
на минимално подпомагане на 
жертвите. Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления установява набор от права 
на жертвите в наказателното 
производство, сред които правото на 
защита и на обезщетение. Освен това 
координирането на наказателното 
преследване в дела за сексуално 
малтретиране, сексуална експлоатация 
на деца и детска порнография ще стане 
по-лесно с приемането на Рамково 
решение 2009/948/ПВР на Съвета 
относно предотвратяване и уреждане на 
спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.

(3) Чрез Рамково решение 2004/68/ПВР 
на Съвета относно борбата със 
сексуалната експлоатация на деца и 
детската порнография се сближават 
законодателствата на държавите-членки 
за инкриминиране на най-тежките 
форми на сексуално малтретиране и 
сексуална експлоатация на лица на 
възраст под 18 години, за разширяване 
на обхвата на националната съдебна 
компетентност и за предоставяне на 
минимално подпомагане на жертвите. 
Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета относно правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления установява 
набор от права на жертвите в 
наказателното производство, сред които 
правото на защита и на обезщетение. 
Освен това координирането на 
наказателното преследване в дела за 
сексуално малтретиране, сексуална 
експлоатация на лица на възраст под 
18 години и представяне на сексуални 
действия спрямо такива лица, ще 
стане по-лесно с приемането на Рамково 
решение 2009/948/ПВР на Съвета 
относно предотвратяване и уреждане на 
спорове за упражняване на 
компетентност при наказателни 
производства.
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Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Такива тежки престъпления като 
сексуалната експлоатация на деца и 
детската порнография изискват 
всеобхватен подход, включващ 
наказателното преследване на 
извършителите на престъпленията, 
защитата на децата жертви и 
предотвратяването на този феномен. 
Висшият интерес на детето трябва да 
бъде основното съображение при 
предприемането на мерки за борба с 
тези престъпления в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и Конвенцията на 
ООН за правата на детето. Рамково 
решение 2004/68/ПВР следва да бъде 
заменено с нов инструмент, който 
предоставя такава всеобхватна правна 
рамка за постигането на тази цел.

(5) Такива тежки престъпления като 
сексуалното малтретиране,
сексуалната експлоатация на лица на 
възраст под 18 години и 
представянето на сексуални действия 
спрямо тях изискват всеобхватен 
подход, включващ наказателното 
преследване на извършителите на 
престъпленията, защитата на жертви на 
възраст под 18 години и 
предотвратяването на този феномен. 
Висшият интерес на жертвите на 
възраст под 18 години трябва да бъде 
важно съображение при 
предприемането на мерки за борба с 
тези престъпления в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и Конвенцията на 
ООН за правата на детето. Рамково 
решение 2004/68/ПВР следва да бъде 
заменено с нов инструмент, който 
предоставя такава всеобхватна правна 
рамка за постигането на тази цел.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Спрямо тежките форми на сексуално 
малтретиране и сексуална експлоатация 
на деца следва да се прилагат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи наказания. Това включва 
по-специално различни форми на 
сексуално малтретиране и сексуална 
експлоатация, улеснени от 

(6) Спрямо тежките форми на сексуално 
малтретиране и сексуална експлоатация 
на лица на възраст под 18 години, 
както и представянето на такива 
действия, също и с помощта на 
информационни и комуникационни 
техники, следва да се прилагат 
ефективни, пропорционални и 
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използването на информационните и 
комуникационните технологии.
Определението за детска 
порнография следва да бъде изяснено и 
да се доближи до съдържащото се в 
международни инструменти 
определение.

възпиращи наказания. Възприетият 
от държавите-членки подход към 
различните форми на сексуално 
малтретиране и сексуална експлоатация 
трябва да отговаря на напредъка на 
информационните и комуникационните 
технологии и на ролята, които тези 
пазари евентуално могат да играят 
при производството и 
разпространението на подобни 
материали.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Ефективната борба срещу 
сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на лица на 
възраст под 18 години и срещу 
представянето на сексуални действия 
спрямо такива лица, изисква 
комплексен подход, който съчетава 
наказанието на извършителите с 
пълна защита на жертвите и 
ефективни превантивни мерки в 
държавите-членки. Превантивният 
подход следва преди всичко да има 
ясно и трайно въздействие върху 
начина, по който хората се обучават 
да използват новите средства за 
комуникация, като напр.  интернет. 

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива не урежда (7) Настоящата директива не урежда 
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политиките на държавите-членки по 
отношение на сексуалните действия по 
взаимно съгласие, в които могат да 
участват деца и които могат да се 
считат за нормално откриване на 
сексуалността в хода на човешкото 
развитие, като се отчитат различните 
културни традиции и традиции в 
правото, както и появата на нови форми 
на установяване и поддържане на 
отношения между деца и подрастващи, 
включително посредством 
информационните и комуникационните 
технологии.

политиките на държавите-членки по 
отношение на сексуалните действия, 
които се извършват по взаимно 
съгласие и в които участват лица на 
приблизително еднаква възраст, като 
поне едното от тези лица е на 
възраст под 18 години, и които могат 
да се считат за нормално откриване на 
сексуалността в хода на човешкото 
развитие, като се отчитат различните 
културни традиции и традиции в 
правото, както и появата на нови форми 
на установяване и поддържане на 
отношения между млади хора, 
включително посредством 
информационните и комуникационните 
технологии.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В същото време трябва да се 
посочи, че разликите в културните и 
правните традиции не могат да 
бъдат използвани като оправдание за 
сексуален тормоз на лица на възраст 
под 18 години и представянето на 
сексуални действия спрямо такива 
лица.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 8

Предложение на Комисията Изменение

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 



PE442.976v02-00 12/54 AD\839976BG.doc

BG

извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. Тези
средства могат да включват 
операции под прикритие, прихващане 
на съобщения, наблюдение под 
прикритие, включително електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки или други финансови 
разследвания.

извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване, 
включително активиране на системи 
за ранно предупреждение. За 
посоченото разследване следва да бъде 
получено предварително разрешение 
от съответния съдебен орган в 
засегнатата държава-членка и следва 
да се извършва под контрола на този 
орган.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата относно компетентността 
следва да бъдат изменени така, че 
извършителите от ЕС на сексуално 
малтретиране или експлоатация на деца
да подлежат на наказателно 
преследване, дори ако са извършили 
престъплението извън границите на ЕС, 
в частност в рамките на така наречения 
секс туризъм.

(9) Правилата относно съдебната 
компетентност следва да бъдат 
изменени така, че извършителите от 
Европейския съюз на сексуално 
малтретиране или експлоатация на лица 
на възраст под 18 години да подлежат 
на наказателно преследване, дори ако 
извършат престъпление извън 
границите на Европейския съюз в 
рамките на така наречения секс 
туризъм.
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Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 10

Предложение на Комисията Изменение

(10) Мерките за защита на децата
жертви следва да бъдат приети в техния 
висш интерес, като се направи оценка на 
нуждите им. Децата жертви следва да 
имат лесен достъп до правна защита, 
включително до безплатни правни 
консултации и представителство и до 
мерки за решаването на конфликти на 
интереси в случаите, когато 
малтретирането е било извършено в 
семейството. Освен това децата 
жертви следва да бъдат защитени от 
налагането на наказания, например 
съгласно националното законодателство 
относно имиграцията или 
проституцията, ако уведомят 
компетентните органи за своя случай. 
Също така участието на деца жертви в 
наказателното производство не следва 
да бъде допълнителна травма за тях 
заради изслушванията или визуалния 
контакт с извършителите на 
престъплението.

(10) Мерките за защита на жертви на 
възраст под 18 години следва да бъдат 
приети в техния висш интерес, като се 
направи оценка на нуждите им. Тези
жертви следва да имат лесен достъп до 
правна защита, включително до 
безплатни правни консултации и 
представителство и до мерки за 
решаването на конфликти на интереси в 
случаите, когато малтретирането е било 
извършено в семейството. Освен това 
жертвите на възраст под 18 години
следва да бъдат защитени от налагането 
на наказания, например съгласно 
националното законодателство относно 
имиграцията или проституцията, ако 
уведомят компетентните органи за своя 
случай. Също така участието на жертви 
на възраст под 18 години в 
наказателното производство не следва 
да бъде допълнителна травма за тях 
заради изслушванията или визуалния 
контакт с извършителите на 
престъплението.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За предотвратяването и свеждането 
до минимум на повторното извършване 
на престъпление извършителите следва 
да бъдат подлагани на оценка на 
заплахата, която те представляват, и на 
възможния риск от повторно 
извършване на сексуални престъпления 
срещу деца и следва да имат 

(11) За предотвратяването и свеждането 
до минимум на повторното извършване 
на престъпление извършителите следва 
да бъдат подлагани на оценка на 
заплахата, която те представляват, и на 
възможния риск от повторно 
извършване на сексуални престъпления 
срещу лица на възраст под 18 години. 
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доброволен достъп до ефективни 
програми или мерки за интервенция.

Съответното разпореждане следва 
във всеки случай да бъде направено в 
рамките на присъдата на 
извършителя на престъплението; 
разпореждането следва да отчита 
правата на извършителя на 
престъплението съгласно член 5, 
параграф 1 и член 7, параграф 1 от 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи. Освен това извършителите
следва да имат доброволен достъп до 
програми за подкрепа или лечение.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на дейности, които 
включват редовен контакт с деца. 
Прилагането на такива забрани следва 
да се улесни в рамките на ЕС.

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на дейности, които 
включват редовен контакт с лица на 
възраст под 18 години. Прилагането на 
такива забрани – при спазване на 
съществуващите правни предписания 
в областта на защитата на данните 
– следва да се улесни в рамките на ЕС .
Предварително условие за това е 
провеждането на производство, 
основаващо се на принципите на 
правовата държава, като се прилага 
действащото в държавите-членки 
право.
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Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на 
сексуално малтретиране, е специален
вид съдържание, което не може да се 
счита за изразяване на мнение. За 
целите на борбата с детската 
порнография е необходимо да се 
намали разпространението на 
материали, показващи малтретиране 
на деца, като се направи така, че 
качването на такова съдържание в 
общодостъпната мрежа стане по-
трудно за извършването на тези 
престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография 
при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 
блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 

(13) Представянето на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години представлява вид 
съдържание, чието производство, 
разпространение, копиране или 
придобиване не се защитава с 
позоваване на основните права. 
Използването на термина 
„представяне на сексуални действия” 
цели разширяване на понятието 
„малтретиране“ и включване на 
всички сексуални действия спрямо 
лица на възраст под 18 години, дори 
случаите, когато последните са 
принудени да извършват действията 
спрямо себе си. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника възможно най-бързо и за 
задържане на лицата, признати за 
виновни за производството,
разпространението или свалянето на 
такова съдържание, както и за 
завеждане на производство срещу тях 
в съответствие с принципите на 
правовата държава. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации, 
както и с помощта на двустранни и 
многостранни споразумения, ЕС 
следва да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване от органите 
на трети държави на уебсайтове със 
съдържание, представящо сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години, които са хоствани на тяхна 
територия. Сътрудничеството с 
Международната асоциация на 
горещите линии за Интернет 
(INHOPE) следва да бъде засилено. За
да се избегне двойната работа, следва да 
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нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
гарантира, че националните списъци 
на уебсайтове с материали, 
съдържащи детска порнография, са 
възможно най-изчерпателни, и да се 
избегне двойната работа. При всички 
тези действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

се установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено. При всички тези 
действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 14

Предложение на Комисията Изменение

(14) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно борба със 
сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на деца и 

(14) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно борба със 
сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на лица на 
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детската порнография, не може да се 
постигне в достатъчна степен от 
държавите-членки чрез самостоятелни 
действия, а поради мащаба и 
въздействието може да се постигне по-
добре на равнище Съюз, Съюзът може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципите на субсидиарност, посочени 
в член 3 и член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
определен в член 5 от Договора за 
Европейския съюз, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тази цел.

възраст под 18 години и 
представянето на сексуални действия 
спрямо лица на възраст под 18 години, 
не може да се постигне в достатъчна 
степен от държавите-членки чрез 
самостоятелни действия, а поради 
мащаба и въздействието може да се 
постигне по-добре на равнище Съюз, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност, посочени в член 3 и 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, определен в този 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешко 
достойнство, забрана на изтезания и 
нечовешко или унизително отношение 
или наказание, права на детето, право на 
свобода и сигурност, свобода на 
изразяване и информация, защита на 
личните данни, право на ефективна 
правна защита и на справедлив съдебен 
процес, както и принципите на 
законност и пропорционалност между 
престъпления и наказания. По-
специално, настоящата директива се 
стреми да гарантира безпрекословното 
спазване на тези права и трябва да бъде 
приложена по съответния начин.

(15) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешко 
достойнство, забрана на изтезания и 
нечовешко или унизително отношение 
или наказание, права на детето, право на 
свобода и сигурност, свобода на 
изразяване и информация, защита на 
личните данни, право на ефективна 
правна защита и на справедлив съдебен 
процес, както и принципите на 
законност и пропорционалност между 
престъпления и наказания. По-
специално, настоящата директива 
гарантира безпрекословното спазване на 
тези права и трябва да бъде приложена 
по съответния начин.

Изменение 22
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Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) предотвратяването на 
сексуалната експлоатация, 
малтретиране или посегателство 
върху лица на възраст под 18 години в 
интернет е етичен и образователен 
приоритет, наред с поддържането на 
правата на лицата на възраст под 18 
години, което представлява основата 
на всяка една превантивна мярка.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1

Предложение на Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да се 
установят минимални права за 
определяне на престъпленията и 
наказанията в сферата на сексуалната 
експлоатация на деца. Също така 
директивата цели да бъдат въведени 
общи разпоредби за засилване на 
предотвратяването на тези 
престъпления и защитата на техните 
жертви.

Целта на настоящата директива е да се 
установят минимални правила за 
определяне на престъпленията и 
наказанията в сферата на сексуалното 
малтретиране и сексуалната 
експлоатация на лица на възраст под 
18 години и представянето на 
сексуални действия спрямо такива 
лица. Също така директивата цели да 
бъдат въведени общи разпоредби за 
засилване на предотвратяването на тези 
престъпления и защитата на техните 
жертви.

Обосновка

В директивата следва да се използват последователно понятията „сексуално 
малтретиране, сексуална експлоатация и представяне на сексуални действия спрямо 
лица на възраст под 18 години”. Не следва да се определят минимални наказания, тъй 
като приетите определения поставят под въпрос наказателните системи на 
държавите-членки на ЕС.
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – буква а

Предложение на Комисията Изменение

(a) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 18 години;

заличава се

Обосновка

Предложението за директива се намесва сериозно в системата на наказателното 
право на държавите-членки на ЕС. По-специално това предложение не следва да води 
до премахването на доказалото се в много държави-членки тристепенно 
разграничение между малолетни (до 14 години), непълнолетни (14 до 18 години) и лица 
до 21 години. Поради това е необходим отказ от определение, в европейски мащаб, на 
понятието „дете” и „детска порнография”.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 2 – буква б - уводна част

Предложение на Комисията Изменение

б) „детска порнография“ означава б) „представяне на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години” означава:

Изменение 26

Предложение за директива
Член 2 – буква б – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) материал, който нагледно изобразява 
дете, участващо в реално или 
симулирано, ясно изразено сексуално 
поведение; или

(i) материал, който нагледно изобразява 
лице на възраст под 18 години, 
участващо в симулирано изразено 
сексуално поведение; или
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 2 – буква б – точка ii

Предложение на Комисията Изменение

(ii) изображение на половите органи на 
дете за предимно сексуални цели; или

(ii) изображение на половите органи на 
лице на възраст под 18 години за 
предимно сексуални цели,

Изменение 28

Предложение за директива
Член 2 – буква б – точка iii

Предложение на Комисията Изменение

(iii) материал, който за предимно 
сексуални цели нагледно изобразява 
лице, наподобяващо дете и участващо 
в реално или симулирано ясно изразено 
сексуално поведение, или изображение 
на половите органи на лице, 
наподобяващо дете; или

заличава се

Обосновка

Ако се поставят като условие за наказуемост елементи на престъплението като 
„лице, което изглежда, че е дете” и „реалистично изображение”, това би разширило 
наказуемостта твърде много. Основните елементи на престъплението изглеждат 
твърде неопределени, тъй като всеки има различни представи както за определението 
„лице, което изглежда, че е дете”, така и за реалистично или отговарящо на 
действителността изображение или представяне. Следва да се наказват деяния 
срещу лица и тяхното сексуално самоопределение, но не и представите за тях.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 2 – буква б – точка iv

Предложение на Комисията Изменение

(iv) реалистични изображения на 
дете, участващо в изразено сексуално 
поведение, или реалистични 
изображения на половите органи на 

заличава се
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дете независимо дали това дете 
наистина съществува, за предимно 
сексуални цели;

Обосновка

Ако се поставят като условие за наказуемост елементи на престъплението като 
„лице, което изглежда, че е дете” и „реалистично изображение”, това би разширило 
наказуемостта твърде много. Основните елементи на престъплението изглеждат 
твърде неопределени, тъй като всеки има различни представи както за определението 
„лице, което изглежда, че е дете”, така и за реалистично или отговарящо на 
действителността изображение или представяне. Следва да се наказват деяния 
срещу лица и тяхното сексуално самоопределение, но не и представите за тях.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 2 – буква г – точка i

Предложение на Комисията Изменение

(i) дете, участващо в реално или 
симулирано, ясно изразено сексуално 
поведение; или

(i) лице на възраст под 18 години, 
участващо в реално или симулирано 
изразено сексуално поведение; или

Изменение 31

Предложение за директива
Член 2 –  буква г) – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) половите органи на дете за предимно 
сексуални цели;

ii) половите органи на лице на възраст 
под 18 години за предимно сексуални 
цели;

Изменение 32

Предложение за директива
Член 2 – буква д)

Предложение на Комисията Изменение

(e) „юридическо лице“ означава всяко 
образувание, което има юридическа 

заличава се
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правосубектност съгласно 
приложимото право с изключение на 
държави или публични органи, които 
упражняват държавна власт, и 
публични международни организации.

Обосновка

Въвеждането на наказателно-правна отговорност за юридически лица е чуждо на 
повечето наказателно-правни системи на държавите-членки на ЕС и поради това 
следва да се отхвърли. Поради това не е необходимо определение на юридическо лице в 
материалното наказателно право.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат
необходимите мерки, за да 
гарантират, че умишлените деяния, 
посочени в параграфи 2—5, са 
наказуеми.

1. Тъй като наказателноправните 
системи представляват неделима 
част от правовия ред на отделните 
държави-членки, всяка от тях 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че следните умишлени
деяния са залегнали в закон като 
състав на престъпление и в 
съответствие с тяхната система от 
предвидени наказания се определя 
съответният размер на наказанията, 
който отговаря на тежестта на 
деянието.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Предложение на Комисията Изменение

2. Склоняването за сексуални цели на 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, да е 

2. Склоняването за сексуални цели на 
лице, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, да е 
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свидетел на сексуално малтретиране или 
сексуални действия, дори ако то не 
участва в тях, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от две години.

свидетел на сексуално малтретиране или 
сексуални действия, дори ако то не 
участва в тях, представлява поведение, 
посочено в член 1.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Предложение на Комисията Изменение

3. Участието в сексуални действия с 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, се 
наказва с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малък от пет 
години.

3. Участието в сексуални действия с 
лице, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, 
представлява поведение, посочено в 
параграф 1.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – встъпителна част

Предложение на Комисията Изменение

4. Участието в сексуални действия с 
дете, когато: 

4. Участието в сексуални действия с 
лице на възраст под 18 години, когато: 

Изменение 37

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 - точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) е извършена злоупотреба с установени 
отношение на доверие, власт или 
въздействие върху детето, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от осем години; или  

i) е извършена злоупотреба с установени 
отношение на доверие, власт или 
въздействие върху това лице; или
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) е извършена злоупотреба с особено 
уязвимо положение на детето, по-
конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от осем години; или

ii) е извършена злоупотреба с особено 
уязвимо положение на това лице, по-
конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост; или

Изменение 39

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка iii

Предложение на Комисията Изменение

(iii) е използвано принуждаване, сила 
или заплахи, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от десет години.

(iii) е използвано принуждаване, сила 
или заплахи,

Изменение 40

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Предложение на Комисията Изменение

представлява поведение, посочено в 
параграф 1.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Предложение на Комисията Изменение

5. Принуждаването на дете да участва в 
сексуални действия с трето лице се 

5. Принуждаването на лице на възраст 
под 18 години да участва в сексуални 
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наказва с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малък от 
десет години.

действия с трето лице представлява 
поведение, посочено в параграф 1.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат
необходимите мерки, за да 
гарантират, че умишлените деяния, 
посочени в параграфи 2—11, са 
наказуеми.

1. Тъй като наказателноправните 
системи представляват неделима 
част от правовия ред на отделните 
държави-членки, всяка от тях 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че следните умишлени
деяния са залегнали в закон като 
състав на престъпление и в 
съответствие с тяхната система от
предвидени наказания се определя 
съответният размер на наказанията, 
който отговаря на тежестта на 
деянието.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Предложение на Комисията Изменение

2. Склоняването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

2. Склоняването на лице на възраст под 
18 години да участва в порнографски 
представления представлява 
поведение, посочено в параграф 1.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Предложение на Комисията Изменение

3. Извличането на печалба от дете, 
участващо в порнографски 

3. Извличането на печалба от лице на 
възраст под 18 години, участващо в 
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представления, или експлоатацията на 
такова дете по друг начин се наказват 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

порнографски представления, или 
експлоатацията на такова лице по друг 
начин представлява поведение, 
посочено в параграф 1.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Предложение на Комисията Изменение

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват деца, се наказва с лишаване 
от свобода за максимален срок не по-
малък от две години.

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват лица на възраст под 18 
години, представлява поведение, 
посочено в параграф 1.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5

Предложение на Комисията Изменение

5. Набирането на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години.

5. Набирането на лице на възраст под 
18 години да участва в порнографски 
представления представлява 
поведение, посочено в параграф 1.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Склоняването на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години.

6. Всяко лице, което склони лице на 
възраст под 18 години да участва в 
сексуални действия или което се 
възползва от това участие, в замяна 
на което се дават или обещават пари 
или друга форма на възнаграждение 
или отплата, без значение дали това 
плащане, обещание или отплата е в 
полза на лицето на възраст под 18 
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години или на трето лице, се счита за 
виновно за умишлено деяние по 
смисъла на параграф 1.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Извличането на печалба от дете, 
участващо в детска проституция, 
или експлоатацията на такова дете 
по друг начин се наказват с лишаване 
от свобода за максимален срок не по-
малък от пет години.

заличава се

Изменение 49

Предложение за директива
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване 
от свобода за максимален срок не по-
малък от пет години.

8. Всяко лице, което участва в 
сексуални действия с лице на възраст 
под 18 години, като в замяна на това 
предлага или обещава пари или друга 
форма на възнаграждение или 
отплата, без значение дали това 
плащане, обещание или отплата е в 
полза на лицето на възраст под 18 
години или на трето лице, се счита за 
виновно за умишлено деяние по 
смисъла на параграф 1.
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 4 – параграф 9

Предложение на Комисията Изменение

9. Принуждаването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от осем години.

9. Принуждаването на лице на възраст 
под 18 години да участва в 
порнографски представления 
представлява поведение, посочено в 
параграф 1.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 4 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Набирането на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от осем години.

10. Всяко лице, което набира лица на 
възраст под 18 години да участват в 
сексуални действия, в замяна на 
което се дават или обещават пари 
или друга форма на възнаграждение 
или отплата, без значение дали това 
плащане, обещание или отплата е в 
полза на лице на възраст под 18 
години или на трето лице, се счита за 
виновно за умишлено деяние по 
смисъла на параграф 1.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 4 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Принуждаването на дете да 
участва в детска проституция се 
наказва с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малък от 
десет години.

заличава се
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Изменение 53

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Престъпления, свързани с детската 
порнография

Престъпления, свързани с представяне 
на сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години

Изменение 54

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат
необходимите мерки, за да 
гарантират, че умишлените деяния, 
посочени в параграфи 2—6, са 
наказуеми.

1. Тъй като наказателноправните 
системи представляват неделима 
част от правовия ред на отделните 
държави-членки, всяка от тях 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че следните умишлени
деяния са залегнали в закон като 
състав на престъпление и в 
съответствие с тяхната система от 
предвидени наказания се определя 
съответният размер на наказанията, 
който отговаря на тежестта на 
деянието.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Предложение на Комисията Изменение

2. Придобиването или притежаването на 
детска порнография се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от една година.

2. Придобиването или притежаването на 
материали, свързани с представяне на 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години, представлява 
поведение, посочено в параграф 1.
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Изменение 56

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Предложение на Комисията Изменение

3. Съзнателното получаване на достъп 
посредством информационни и 
комуникационни технологии до детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от една година.

3. Съзнателното получаване на достъп 
посредством информационни и 
комуникационни технологии до 
представяне на сексуални действия 
спрямо лица на възраст под 18 години 
представлява поведение, посочено в 
параграф 1.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Предложение на Комисията Изменение

4. Дистрибуцията, разпространението 
или предаването на детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от две години.

4. Дистрибуцията, разпространението 
или предаването на представяне на 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години представлява 
поведение, посочено в параграф 1.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Предложение на Комисията Изменение

5. Предлагането, доставянето или 
предоставянето на разположение на 
детска порнография се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

5. Предлагането, доставянето или 
предоставянето на разположение на 
представяне на сексуални действия 
спрямо лица на възраст под 18 години 
представлява поведение, посочено в 
параграф 1.
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Изменение 59

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Предложение на Комисията Изменение

6. Производството на детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от пет години.

6. Производството на изображения на 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години представлява 
поведение, посочено в параграф 1.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следното умишлено деяние е 
наказуемо:

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следното умишлено деяние е 
наказуемо и че за състава на 
престъплението, в съответствие с 
тяхната система от предвидени 
наказания, се определя съответният 
размер на наказанието, който 
отговаря на тежестта на деянието:

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен на 
среща спрямо лице, което не е 
достигнало възрастта за съгласие за 
сексуални действия съгласно 
националното право, с цел извършване 
на престъпление, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 5, параграф 6, когато 
това предлагане е последвано от 
материални действия, водещи до такава 
среща.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че подбудителството и помагачеството 
за извършване на престъпление, 
посочено в членове 3─6, са наказуеми.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че подстрекателството, подпомагането и 
съдействието за извършване на 
престъпление, посочено в членове 3─6, 
са залегнали в закон като състав на 
престъпление и в съответствие с 
тяхната система от предвидени 
наказания се определя съответният 
размер на наказанията, който 
отговаря на тежестта на деянието.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че опитите за извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 2 и параграфи 3—5, във връзка 
със ставането на свидетел на сексуално 
малтретиране и на престъпление, 
посочено в член 4, параграфи 2—3 и 
параграфи 5—11 и в член 5, параграф 2 
и параграфи 4—6, са наказуеми.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че опитите за извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 2 и параграфи 3—5, във връзка 
със ставането на свидетел на сексуално 
малтретиране и на престъпление, 
посочено в член 4, параграфи 2—3 и 
параграфи 5—11 и в член 5, параграф 2 
и параграфи 4—6, са залегнали в закон 
като състав на престъпление и в 
съответствие с тяхната система от 
предвидени наказания се определя 
съответният размер на наказанията, 
който отговаря на тежестта на 
деянието.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че следното умишлено
деяние е наказуемо:

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
предотвратят или забранят
следните умишлени деяния и да ги 
посочат в закон като състав на 
престъпни деяния и в съответствие с 
тяхната системи от предвидени 
наказания да определят съответния 
размер на наказанията, който 
отговаря на тежестта на деянието.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на член 3, параграф 2 във 
връзка със ставането на свидетел на 
сексуални действия и разпоредбите на 
член 3, параграф 3, член 4, параграф 2 и 
параграф 4 и член 5 не уреждат 
сексуалните действия по взаимно 
съгласие между деца или с участието на 
лица, които са на сходна възраст и със 
сходно психологическо и физическо 
развитие и зрялост, доколкото при тези 
действия няма малтретиране.

Разпоредбите на член 3, параграф 2 във 
връзка със ставането на свидетел на 
сексуални действия и разпоредбите на 
член 3, параграф 3, член 4, параграф 2  и 
параграф 4 и член 5 не уреждат 
сексуалните действия по взаимно 
съгласие между лица, от които поне 
едно е на възраст под 18 години, или с 
участието на лица, които са на сходна 
възраст и със сходно психологическо и 
физическо развитие и зрялост, 
доколкото при тези действия няма 
малтретиране.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доколкото следните обстоятелства
не са вече част от основните елементи 
на престъпленията, посочени в членове 
3—7, те се считат за утежняващи 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите законодателни или 
други мерки, за да гарантират, че 
следните обстоятелства, ако вече не 
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обстоятелства за целите на 
настоящата директива:

представляват част от основните 
елементи на престъпленията, могат да 
се считат за утежняващи 
обстоятелства при определяне на 
размера на наказанието за състава на 
престъпленията по членове 3—7:

Изменение 66

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а

Предложение на Комисията Изменение

а) детето не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното 
законодателство;

а) жертвата не е достигнала
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното 
законодателство;

Изменение 67

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – точка б

Предложение на Комисията Изменение

б) престъплението е извършено спрямо 
дете в особено уязвимо положение, по-
конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост;

б) престъплението е извършено спрямо 
жертва в особено уязвимо положение, 
по-конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост;

Изменение 68

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в

Предложение на Комисията Изменение

в) престъплението е извършено от член 
на семейството, от лице, което 
съжителства с детето, или от лице, 
което е злоупотребило със своята власт;

в) престъплението е извършено от член 
на семейството, от лице, което 
съжителства с жертвата, или от лице, 
което е злоупотребило със своята власт;
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Изменение 69

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква ж

Предложение на Комисията Изменение

ж) престъплението е застрашило живота 
на детето;

ж) престъплението е застрашило живота 
на жертвата;

Изменение 70

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква з

Предложение на Комисията Изменение

з) престъплението включва сериозна 
проява на насилие или е причинило 
сериозна вреда на детето.

з) престъплението включва сериозна 
проява на насилие или е причинило 
сериозна вреда на жертвата.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е налице поне едно от 
утежняващите обстоятелства, посочени 
в параграф 1, държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпленията, 
посочени в членове 3—6, се наказват с 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи наказания, като тези 
наказания са по-тежки от предвидените 
в членове 3—6 за основното 
престъпление.

2. Когато е налице поне едно от 
утежняващите обстоятелства, посочени 
в параграф 1, държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че престъпленията, 
посочени в членове 3—6, се наказват с 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи наказания, като тези 
наказания са по-тежки от предвидените 
в членове 3—6 за основното 
престъпление и са залегнали в закон по 
отношение на състава на 
престъплението, в съответствие със 
системата на държавите-членки от 
предвидени наказания и определяне на 
съответния размер на наказанието, 
който отговаря на тежестта на 
деянието.



PE442.976v02-00 36/54 AD\839976BG.doc

BG

Изменение 72

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Предложение на Комисията Изменение

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с деца.

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с лица на възраст 
под 18 години.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Предложение на Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности, 
които включват редовен контакт с деца, 
и по-конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
информацията относно отстраняване, 

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности, 
които включват редовен контакт с лица 
на възраст под 18 години, и по-
конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
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произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

информацията относно отстраняване, 
произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

Изменение 74

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – въвеждаща част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че юридическите лица могат да бъдат 
подведени под отговорност за 
престъпление, посочено в членове 3─7, 
извършено в тяхна полза от лице, което 
действа самостоятелно или като член на 
орган на юридическото лице и което 
заема ръководна длъжност в това 
юридическо лице, въз основа на едно от 
следните:

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че юридическите лица могат да бъдат 
подведени под отговорност за 
престъпление, посочено в членове 3─7, 
извършено в тяхна полза от физическо 
лице, което действа самостоятелно или 
като член на орган на юридическото 
лице и което заема ръководна длъжност 
в това юридическо лице, въз основа на 
едно от следните:

Изменение 75

Предложение за директива
Член 12

Предложение на Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Наказания за юридическите лица
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че юридическото лице, 
подведено под отговорност съгласно 
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член 11, параграф 1, подлежи на 
наказания, които са ефективни, 
пропорционални и възпиращи, които 
включват глоби по наказателното 
право и друг вид глоби и може да 
включват други наказания, като 
например:
а) лишаване от правото да се ползват 
от обществени блага или помощи;
б) временно или постоянно лишаване 
от правото на упражняване на 
търговска дейност;
в) поставяне под съдебен надзор;
г) съдебна ликвидация;
д) временно или постоянно затваряне 
на предприятия, използвани за 
извършването на престъплението.
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че юридическо лице, 
подведено под отговорност съгласно 
член 11, параграф 2, се наказва с 
наказания или мерки, които са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
възможността децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие в 
незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Държавите-членки предвиждат 
възможността лицата, станали жертви 
на престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие в 
незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Изменение 77
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, звената и службите, които 
отговарят за разследването или 
наказателното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 3—
7, разполагат с ефективни средства за 
разследване, които дават възможност за 
провеждането на операции под 
прикритие, поне в случаите, когато се 
използват информационни и 
комуникационни технологии.

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, звената и службите, които 
отговарят за разследването или 
наказателното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 3—
7, разполагат с ефективни средства за 
разследване, които дават възможност за 
провеждането на операции под 
прикритие, поне в случаите, когато се 
използват информационни и 
комуникационни технологии. 
Посочените разследвания подлежат 
на предварително разрешение от 
страна на съответния съдебен орган в 
съответната държава-членка и те се 
прилагат под контрола на този орган.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали като снимки 
и аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че правилата за поверителност, 
наложени от националното право 
спрямо някои специалисти, които 
работят в контакт с деца, не 
представляват пречка пред 
възможността тези специалисти да 
докладват пред службите, отговарящи за 
закрила на детето, за всяка ситуация, в 
която имат разумни основания да 
считат, че дадено дете е жертва на 
престъпленията, посочени в членове 
3─7.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че правилата за поверителност, 
наложени от националното право 
спрямо някои специалисти, чиято 
основна задача е да работят в контакт с 
лица на възраст под 18 години, не 
представляват пречка пред 
възможността тези специалисти да 
докладват пред службите, отговарящи за 
закрила на детето, за всяка ситуация, в 
която имат разумни основания да 
считат, че дадено лице на възраст под 
18 години е жертва на престъпленията, 
посочени в членове 3─7.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да насърчат 
всяко лице, което действа 
добросъвестно и което знае или 
подозира за престъпления, посочени в 
членове 3─7, да докладва тези факти на 
компетентните служби.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да насърчат 
всяко лице, което действа 
добросъвестно и което знае или 
подозира за престъпления, посочени в 
членове 3─7, извършени спрямо лице 
на възраст под 18 години, да докладва 
тези факти на компетентните служби.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
мерки, необходими за създаването на 
информационни услуги, като 
специални телефонни линии и 
интернет сайтове, които да 
предоставят съвети и помощ на лица
на възраст под 18 години.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че в училищата се 
провеждат кампании по превенция, 
които имат за цел да позволят на 
лицата на възраст под 18 години да 
задълбочат познанията си за правата 
на човека, своето самоуважение и 
уважението към другите, и да им 
помогнат да разпознават 
притеснителна ситуация, 
възприемана като навлизане в 
сферата на личния им живот или 
малтретиране. 

Изменение 83

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Предложение на Комисията Изменение

1. На жертвите на престъпления,  
посочени в членове 3—7, се оказва 
съдействие, подкрепа и защита, като се 
отчита висшият интерес на детето.

1. На лицата на възраст под 18 
години, които са жертва на 
престъпления, посочени в членове 3—7, 
се оказва помощ, подкрепа и защита, 
като се отчита висшият интерес на тези 
лица.
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Изменение 84

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Предложение на Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
когато възрастта на лице, срещу което 
са извършени престъпленията, посочени 
в членове 3─7, е неустановена и има 
причини да се предполага, че лицето е 
дете, това лице се смята за дете, за да 
може да му се предостави незабавен 
достъп до помощ, подкрепа и защита в 
съответствие с членове 18 и 19, докато 
бъде проверено възрастта му.

2. Държавите-членки гарантират, че 
когато възрастта на лице, срещу което 
са извършени престъпленията, посочени 
в членове 3─7, е неустановена и има
причини да се предполага, че лицето е 
на възраст под 18 години, това лице се 
смята за такова, за да може да му се 
предостави незабавен достъп до помощ, 
подкрепа и защита в съответствие с 
членове 18 и 19, докато бъде проверено 
възрастта му.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Предложение на Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на помощ и подкрепа на жертвите в 
краткосрочен и дългосрочен план при 
тяхното физическо и психо-социално 
възстановяване се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, 
като се отчитат надлежно възгледите, 
нуждите и опасенията на детето.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на помощ и подкрепа на жертвите в 
краткосрочен и дългосрочен план при 
тяхното физическо и психо-социално 
възстановяване се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяка жертва, като се 
отчитат надлежно възгледите, нуждите 
и опасенията на жертвите.
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Изменение 86

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Предложение на Комисията Изменение

3. Жертвите на престъпление, 
посочено в членове 3—7, се считат за 
особено уязвими жертви съгласно член 
2, параграф 2, член 8, параграф 4 и член 
14, параграф 1 от Рамково решение 
2001/220/ПВР.

3. Лицата на възраст под 18 години, 
които са жертви на престъпление, 
посочено в членове 3—7, се считат за 
особено уязвими жертви съгласно член 
2, параграф 2, член 8, параграф 4 и член 
14, параграф 1 от Рамково решение 
2001/220/ПВР.

Изменение 87

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за стартиране 
на информационни и други кампании, 
целящи да предотвратят риска от 
представянето на сексуални действия 
спрямо лица на възраст под 18 години, 
като в частност се съсредоточат 
върху начините за разкриване и 
предотвратяване на престъпления.

Изменение 88

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да помагат 
на и да насърчават учителите, 
социалните работници, младежките 
лидери и всички лица, работещи с 
лица на възраст под 18 години, да 
разработват в рамките на своите 
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програми или дейности медийно и 
интернет образование, с цел да 
обучат лицата на възраст под 18 
години да реагират по начини, които 
могат да ги предпазят от вреди. 
Изключително важно е лицата на 
възраст под 18 години да бъдат 
обучени как да ползват интернет 
безопасно.

Изменение 89

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да включат 
възпитателните мерки в целите и 
основните ценности на всички 
равнища на образованието. От 
жизненоважно значение е да се 
възпитава отношение на уважение и 
справедливост, което позволява на 
лицата на възраст под 18 години да 
развият самоуважение и уважение 
към другите, както и уважение към 
институциите и заобикалящата ги 
среда. Единствено ако е налице 
желание да бъдат изслушани, лицата 
на възраст под 18 години са способни 
да осъзнаят малтретирането, на 
което е възможно да са били жертва, 
или да разпознаят притеснителна 
ситуация или ситуация, възприемана 
като навлизане в сферата на личния 
живот, която може да се преживели.
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Изменение 90

Предложение за директива
Член 19 – заглавие

Предложение на Комисията Изменение

Защита на децата жертви в 
наказателното разследване и 
наказателното производство

Защита на жертвите в наказателното 
разследване и наказателното 
производство

Изменение 91

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Предложение на Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателното разследване и 
наказателното производство съдебните 
органи назначават специален 
представител на детето жертва, когато 
съгласно националното законодателство 
носителите на родителска отговорност 
са лишени от възможността да 
представляват детето в резултат на 
конфликт на интереси между тях и 
детето жертва или когато детето
жертва не е придружено или е 
разделено от семейството.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателното разследване и 
наказателното производство съдебните 
органи назначават специален 
представител на детето жертва, когато 
съгласно националното законодателство 
носителите на родителска отговорност 
са лишени от възможността да 
представляват лицето на възраст под 
18 години в резултат на конфликт на 
интереси между тях и жертвата или 
когато жертвата на възраст под 18 
години не е придружена или е 
разделена от семейството. За тази цел 
преди вземането на решение 
жертвата се изслушва.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Предложение на Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
децата жертви имат незабавен достъп 
до безплатни правни консултации и 
безплатно юридическо 

2. Държавите-членки гарантират, че 
жертвите на възраст под 18 години
имат незабавен достъп до безплатни 
правни консултации и безплатно 
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представителство, включително с цел 
предявяване на иск за обезщетение.

юридическо представителство, 
включително с цел предявяване на иск 
за обезщетение.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изслушването на децата жертви се 
състои без неоснователно забавяне след 
съобщаване на фактите на 
компетентните органи;

а) изслушването на жертви на възраст 
под 18 години се състои по принцип без 
неоснователно забавяне след 
съобщаване на фактите на 
компетентните органи;

Изменение 94

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при необходимост изслушването на 
децата жертви се провежда в 
помещения, предназначени или 
приспособени за тази цел;

б) изслушването на жертви на възраст 
под 18 години се провежда по принцип
в помещения, предназначени или 
приспособени за тази цел;

Изменение 95

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изслушването на децата жертви се 
провежда от или посредством 
професионалисти, специално обучени за 
тази цел;

в) изслушването на жертви на възраст 
под 18 години се провежда по принцип
от или посредством професионалисти, 
специално обучени за тази цел;
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Изменение 96

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при възможност и необходимост
всички изслушвания на детето жертва 
се извършват от едни и същи лица;

г) по принцип всички изслушвания на 
жертва на възраст под 18 години се 
извършват от едни и същи лица;

Изменение 97

Предложение за директива
Член 19 – точка 3 – буква e

Предложение на Комисията Изменение

е) детето жертва може да бъде 
придружено от законния си 
представител или, по целесъобразност, 
от възрастен по избор на детето, освен 
ако не е взето обосновано решение за 
обратното по отношение на това лице.

е) жертвата на възраст под 18 години
може да бъде придружена от законния 
си представител или, по 
целесъобразност, от възрастен по неин 
избор, освен ако не е взето обосновано 
решение за обратното по отношение на 
това лице.

Изменение 98

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Предложение на Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателно разследване на 
престъпление, посочено в членове 3─7, 
всички изслушвания на детето 
жертва, или когато това е уместно —
на детето свидетел, могат да бъдат 
записвани на видео и видеозаписите на 
изслушванията могат да бъдат 
използвани като доказателство в 
наказателното съдопроизводство 
съгласно разпоредбите на националното 
законодателство.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателно разследване на 
престъпление, посочено в членове 3─7, 
всички изслушвания на жертвата на 
възраст под 18 години, или когато това 
е уместно — на свидетел на възраст 
под 18 години, могат да бъдат записвани 
на видео и видеозаписите на 
изслушванията могат да бъдат 
използвани като доказателство в 
наказателното съдопроизводство 
съгласно разпоредбите на националното 
законодателство.
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Изменение 99

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – точка б

Предложение на Комисията Изменение

б) детето жертва да може да бъде 
изслушано в съдебната зала, без да 
присъства, а именно чрез използване на 
подходящи комуникационни 
технологии.

б) жертвата на възраст под 18 години 
може да бъде изслушана в съдебната 
зала, без тя да присъства 
непосредствено, по-конкретно чрез 
използване на подходящи 
комуникационни технологии.

Изменение 100

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Предложение на Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
ефективни програми и мерки за 
интервенция с цел предотвратяване и 
намаляване на рисковете от повторно 
извършване на престъпления от 
сексуален характер срещу деца. Тези 
програми и мерки са достъпни по време 
на наказателното производство и във 
или извън затвора съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
ефективни програми и мерки за 
интервенция с цел предотвратяване и 
намаляване на рисковете от повторно 
извършване на престъпления от 
сексуален характер срещу лица на 
възраст под 18 години. Тези програми 
и мерки са достъпни по време на 
наказателното производство и във или 
извън затвора съгласно разпоредбите на 
националното законодателство.

Изменение 101

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Предложение на Комисията Изменение

Такива програми и мерки за 
интервенция следва да бъдат 
адаптирани за специалните нужди за 
развитие на деца, които са извършили 

Такива програми и мерки за 
интервенция следва да бъдат 
адаптирани за специалните нужди за 
развитие на лица, които са извършили 
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сексуално престъпление, включително 
тези, които са под възрастта за 
наказателна отговорност.

сексуално престъпление, включително 
тези, които са под възрастта за 
наказателна отговорност.

Изменение 102

Предложение за директива
Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Превантивни мерки

1. Държавите-членки предприемат  
мерки за насърчаване на защитата на 
правата на лица на възраст под 18 
години по отношение на трети лица, 
работещи с лица на възраст под 18 
години в секторите на образованието, 
здравеопазването, социалните грижи, 
съдебната система, полицията, 
както и в областта на спорта, 
културата и развлеченията. Тези 
мерки включват възпитаване на 
познания относно медиите, 
започващо в ранна детска възраст, 
което прави лицата на възраст под 18 
години способни да използват по 
безопасен за тях самите начин 
информационните и 
комуникационните технологии и ги 
запознава с опасностите, свързани с 
тяхното използване. Родителите, 
както и работещи в сферата на 
образованието в училищата и извън 
тях, също се включват в тази 
възпитателна дейност.
2. Държавите-членки насърчават 
медиите да участват в предаването 
на знания относно медиите в 
рамките на своята образователна и 
информационна функция.
3. Държавите-членки насърчават 
частния сектор, особено в областта 
на информационните технологии, 
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комуникациите, туризма, банките и 
финансите, както и гражданското 
общество, да участват в 
разработването и прилагането на 
политически мерки за 
предотвратяване на и борба със 
сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на лица на 
възраст под 18 години чрез правила за 
саморегулиране и обмен на 
информация с компетентните 
органи.
4. Държавите-членки предоставят 
необходимите финансови средства 
чрез учредяване на специални фондове 
за провеждане на програми за 
превенция и защита на лицата на 
възраст под 18 години от сексуална 
експлоатация и сексуално 
малтретиране.
5. В рамките на структурирания 
диалог, Комисията подкрепя 
държавите-членки в усилията им и 
гарантира редовния обмен на 
информация между тях относно 
предприетите мерки. По този начин 
тя допринася за разпространението 
на най-добрите практики.

Изменение 103

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че през периода на 
началното и гимназиално образование 
на учениците и на техните учители 
се предоставя информация относно 
опасностите, свързани със сексуална 
експлоатация или малтретиране на 
лица на възраст под 18 години, и 
относно съществуващите 
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инструменти за защита. Тази 
информация, която представлява 
част от общата информация 
относно сексуалността, в частност 
посочва рисковете, свързани с 
използването на информационните и 
комуникационните технологии. 

Изменение 104

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 Член 21

Блокиране на достъпа до уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Мерки във връзка с информационните 
и комуникационните мрежи

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
блокиране на достъпа до интернет 
страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография, от потребители на 
тяхна територия. При блокирането 
на достъпа се вземат подходящи 
защитни мерки, по-специално за да се 
гарантира, че блокирането се 
ограничава до необходимото, че 
потребителите са уведомени за 
причините за блокирането и че 
доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени 
за възможността да го обжалват.

1. Всяка от държавите-членки 
предприема необходимите мерки, за да 
бъдат изтрити незабавно от 
електронните информационни и 
комуникационни мрежи материали, 
съдържащи представяне на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години.. Изтриването на подобно 
съдържание се предприема в 
съответствие с производство, 
основаващо се на принципите на 
правовата държава, и при наличие на 
подходящи защитни мерки, които 
гарантират, че изтриването се 
ограничава до безусловно 
необходимото. Освен това 
Европейският съюз провежда 
преговори с трети държави с цел 
осигуряване на бързото изтриване на 
такова съдържание от сървъри на 
тяхна територия. Освен това 
държавите-членки и органите на 
Съюза, както и Европол, засилват 
сътрудничеството с 
международните обединения на 
горещите линии като INHOPE с цел 
бързо изтриване на такова 
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съдържание.

Изменение 105

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
издействат отстраняването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография.

2. Предприемането на по-нататъшни
мерки с цел блокиране на достъпа до 
такова съдържание, като например 
блокиране на достъпа в интернет, е 
задължение на държавите-членки.
Предварително условие за това е да са 
били изчерпани всички мерки за 
изтриване и на тази основа да бъде 
доказано в достатъчна степен, че 
изтриването е невъзможно; освен 
това мерките трябва да се 
ограничават до безусловно 
необходимото, попадат в 
компетенциите единствено на съдия, 
а засегнатите от съответната 
мярка лица се уведомяват относно 
основанията. Засегнатите лица 
могат да обжалват по съдебен ред.

Изменение 106

Предложение за директива
Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a
Докладване

Комисията представя ежегодно на 
Европейския парламент доклад 
относно предприетите в държавите-
членки, както и на европейско и 
международно равнище мерки за 
възпрепятстване на сексуалното 
малтретиране и на сексуалната 
експлоатация на лица на възраст под 
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18 години, за отстраняване на 
материали, свързани с представянето 
на такива действия, за разкриване на 
извършителите, както и за 
наказателно преследване и осъждане 
както на производителите, така и на 
потребителите. Докладът съдържа и 
представяне на предприетите на 
различните политически равнища 
мерки в областта на превенцията, 
защитата на жертвите, както и 
грижите за тях и тяхното 
подпомагане.

Обосновка

От решаващо значение е мерките на държавите-членки в тази област да бъдат 
подобрени както индивидуално, така и колективно. При това задължението за 
докладване би помогнало на държавите-членки да попълнят петгодишните си доклади 
за ООН и да гарантират повече прозрачност и по-добро съгласуване на предприетите 
усилия.
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