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KORT BEGRUNDELSE

1. Europa-Kommissionen ønsker ved hjælp af dette forslag til direktiv at fremskynde 
bekæmpelsen af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse samt bekæmpe materiale, der 
afbilder kønslig omgængelse med personer under 18 år.

2. Forslaget lægger til grund, at strafbare handlinger på dette område er stigende, at 
udviklingen af den moderne kommunikation skærper problemet, samt at medlemsstaternes 
lovgivninger hverken er tilstrækkelig strenge eller sammenhængende.

3. Forslaget indeholder bestemmelser, som definerer strafbare handlinger og straffe, der 
tager sigte mod at nå de i punkt 1 anførte mål.

4. Det er tvivlsomt, om nærværende forslag vil opfylde disse mål:

a) Indholdet af elektroniske medier, som afbilder kønslig omgængelse med personer 
under 18 år skal hurtigst muligt fjernes. Indførelsen af internetspærringer i visse 
medlemsstater har vist, at disse let kan omgås af brugerne. Spærringer er ikke et 
effektivt middel til at bekæmpe denne form for materiale. De er ikke effektive nok, er 
upræcise og kan omgås uden de store vanskeligheder. Internetspærringer fører ikke til, 
at indholdet fjernes, men blot til, at dette bliver relativt utilgængeligt, hvorved selve 
overtrædelsen om "tilgængeliggørelse" ikke bringes til ophør.

b) EU-medlemsstaterne og deres telekommunikationsvirksomheder råder over fungerende 
tværnationale net, som sædvanligvis garanterer en hurtig sletning af indholdet. De 
seneste offentliggørelser om skandinaviske spærrelister dokumenterer, at en stor del af 
tilsvarende servere befinder sig i USA, Australien, Nederlandene og Tyskland. Det har 
hidtil ikke kunne dokumenteres, at udbydere af sådant materiale er afvandret til lande, 
hvor det er umuligt at foretage sletning, eller hvor dette først sker efter meget lang tid.

c) Oprettelsen af tekniske spærringer muliggør i stor stil kontroller af 
kommunikationsstrømme og giver blod på tanden med hensyn til andet forbudt eller 
blot uønsket indhold. Får man først etableret instrumentet med internetspærrer, vil dette 
ikke kun blive anvendt til at bekæmpe materiale, der afbilder kønslig omgængelse med 
personer under 18 år på internettet. Indførelse af spærringer giver anledning til at 
frygte, at der sker en principiel afvigelse fra princippet om netneutralitet.

d) Der er behov for en flerdimensionel strategi, som styrker og forbedrer samarbejdet 
mellem politimyndigheder, internetøkonomien, de eksisterende internetklageinstanser 
og udbydernetværket INHOPE.

e) Adgangsblokerende løsninger undergraver tilliden til informations- og 
kommunikationsfriheden på internettet. I overensstemmelser dermed kan devisen om 
"sletning før spærring" ikke bifaldes, eftersom dette også kræver, at der oprettes en 
spærringsinfrastruktur. Det må forventes, at spærringsforanstaltninger udelukkende vil 
have en afskrækkende virkning på lejlighedsvise seksuelle misbrugere, hvilket ikke på 
tilstrækkelig vis kan begrunde et sådant vidtrækkende indgreb i informationsfriheden.
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f) Bekæmpelsen af materiale, der afbilder kønslig omgængelse med personer under 18 år 
må ikke begrænses til kun at omfatte webservere. Der er brug for en fremgangsmåde, 
som i samme grad forbygger indholdsudveksling via ftp-servere (file transfer protocol-
servere), e-mail, peer-to-peer-netværk og mobiltelefoni.

g) Netop inden for den del af strafferetten, som vedrører seksuelle overtrædelser, skal 
beskyttelsen af børn og unge på grundlag af deres seksuelle modningsproces vurderes 
differentieret. Uden en differentiering ville området for lovovertrædelser i forbindelse 
med seksuel udnyttelse blive udvidet ganske betydeligt i adskillige EU-medlemsstater.

h) Det er nødvendigt, at der findes en samlet global strategi imod seksuel udnyttelse af 
unge mennesker. I denne henseende er det ønskværdigt, at Kommissionen inden for 
rammerne af sine muligheder tager initiativ til at indgå internationalt bindende aftaler.

5. Af førnævnte grunde hersker der betydelig bekymring om, hvorvidt de forslåede 
foranstaltninger kan opfylde de i direktivet formulerede mål.

De vigtigste punkter i ordførerens forslag er derfor:

 Ingen angivelse af konkrete bestemmelser om oprettelsen af internetspærringer, som 
tilstræber på europæisk plan at opnå sletning af den form for indhold, som i henhold 
til direktivet skal bekæmpes.

 Afkald på en europæisk definition på begreberne "barn" og "børnepornografi".
 Ingen indførelse af et strafferetligt ansvar for juridiske personer.
 Ingen indførelse af en anmeldelsespligt ved mistanke om seksuel udnyttelse eller 

seksuelt misbrug.
 Afkald på konkrete strafudmålinger i de definerede konkrete forhold.
 Styrkelse af offerbeskyttelse og forebyggelse på både EU- og medlemsstatsplan.
 Styrkelse og tidssvarende udformning af det internationale samarbejde i forbindelse 

med både sletning af indhold, retsforfølgelse, offerbeskyttelse og forebyggelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn, seksuel udnyttelse af

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om bekæmpelse af seksuelt 
misbrug, seksuel udnyttelse af personer 
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børn og børnepornografi og om 
ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA

under 18 år og materiale, der afbilder 
kønslig omgængelse med sådanne 
personer, samt om ophævelse af 
rammeafgørelse 2004/68/RIA

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse 
af børn, herunder børnepornografi, udgør 
alvorlige krænkelser af grundlæggende 
rettigheder, navnlig barnets ret til 
beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt 
for dets trivsel, jf. FN's konvention om 
barnets rettigheder og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

(1) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse
af personer under 18 år, herunder 
materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med sådanne personer, udgør 
alvorlige krænkelser af grundlæggende 
rettigheder, navnlig barnets ret til 
beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt 
for dets trivsel, jf. FN's konvention om 
barnets rettigheder og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Der bør i denne sammenhæng tages 
hensyn til betydningen af De Forenede 
Nationers konvention om barnets 
rettigheder af 20. november 1989, navnlig 
artikel 19 og artikel 34 samt den valgfri 
protokol til denne konvention af 25. maj 
2000 vedrørende salg af børn, 
børneprostitution og børnepornografi. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 1 (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Der bør i denne forbindelse tages 
behørigt hensyn til betydningen af artikel 
16 i traktaten om Den Europæiske Union, 
som fastlægger retten til beskyttelse af 
personlige oplysninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Der bør i denne forbindelse tages 
behørigt hensyn til betydningen af artikel 
7, 8, 11 og 24 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
som sikrer retten til respekt for privatliv 
og familieliv, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til ytringsfrihed 
og informationsfrihed samt børns 
rettigheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Der bør i denne forbindelse tages 
behørigt hensyn til betydningen af artikel 
8 og 10 i den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, som 
sikrer retten til respekt for privatliv og 
familieliv og retten til ytringsfrihed.



AD\839976DA.doc 7/49 PE442.976v01-00

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug af børn, og 
andre særligt alvorlige former for seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn
forekommer stadigt hyppigere og udbredes 
ved hjælp af ny teknologi og internettet.

(2) Materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år og 
andre former for seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af personer under 18 
år, forekommer stadigt hyppigere og 
udbredes ved hjælp af ny teknologi og 
internettet

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA 
om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af 
børn og børnepornografi sikrer en
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning for at gøre de mest alvorlige 
former for seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn strafbare, udvide den 
nationale jurisdiktionskompetence og sikre 
ofre et minimum af bistand. Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager 
fastsætter en række rettigheder for ofre i 
forbindelse med straffesager, herunder 
rettigheden til beskyttelse og erstatning. 
Endvidere vil det blive lettere at koordinere 
retsforfølgningen af sager om seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi, når Rådets 
rammeafgørelse 2009/948/RIA om 
forebyggelse og bilæggelse af konflikter 
om udøvelse af jurisdiktion i straffesager er 
vedtaget.

(3) Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA 
om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af 
børn og børnepornografi sikrer en 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning for at gøre de mest alvorlige 
former for seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af personer under 18 år
strafbare, udvide den nationale 
jurisdiktionskompetence og sikre ofre et 
minimum af bistand. Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres 
stilling i forbindelse med straffesager 
fastsætter en række rettigheder for ofre i 
forbindelse med straffesager, herunder 
rettigheden til beskyttelse og erstatning. 
Endvidere vil det blive lettere at koordinere 
retsforfølgningen af sager om seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af personer 
under 18 år og materiale, der afbilder 
kønslig omgængelse med sådanne 
personer, når Rådets rammeafgørelse 
2009/948/RIA om forebyggelse og 
bilæggelse af konflikter om udøvelse af 
jurisdiktion i straffesager er vedtaget.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Alvorlige forbrydelser såsom seksuel 
udnyttelse af børn og børnepornografi
kræver en overordnet indsats, som omfatter 
retsforfølgning af gerningsmænd, 
beskyttelse af børneofre og forebyggelse af 
fænomenet. Barnets tarv skal veje tungest, 
når der træffes foranstaltninger til at 
bekæmpe disse forbrydelser i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og FN's konvention om barnets 
rettigheder. Rammeafgørelse 2004/68/RIA 
bør for at opfylde dette mål erstattes af et 
nyt instrument, som indeholder sådanne 
overordnede retlige rammer.

(5) Alvorlige forbrydelser, såsom seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af personer 
under 18 år samt materiale, der afbilder 
kønslig omgængelse med personer under 
18 år, kræver en overordnet indsats, som 
omfatter retsforfølgning af gerningsmænd, 
beskyttelse af ofre under 18 år og 
forebyggelse af fænomenet. Hensynet til
ofre, som er under 18 år, skal veje tungest, 
når der træffes foranstaltninger til at 
bekæmpe disse forbrydelser i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og FN's konvention om barnets 
rettigheder. Rammeafgørelse 2004/68/RIA 
bør for at opfylde dette mål erstattes af et 
nyt instrument, som indeholder sådanne 
overordnede retlige rammer.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Alvorlige former for seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse af børn bør være 
genstand for sanktioner, der er effektive, 
står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsens grovhed og har en 
afskrækkende virkning. Dette omfatter 
især forskellige former for seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse, som brugen 
af informations- og 
kommunikationsteknologi har gjort 
lettere. Definitionen af børnepornografi 
bør også gøres klarere og stemme bedre 
overens med den, der findes i 

(6) Alvorlige former for seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse af personer under 18 
år, herunder materiale, der ved hjælp af 
informations- og 
kommunikationsteknikker afbilder 
sådanne aktiviteter, bør være genstand for 
sanktioner, der er effektive, og som står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens 
grovhed. Den tilgang, som 
medlemsstaterne anvender med hensyn til 
de forskellige former for seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse, skal tilpasses 
udviklingen inden for informations- og 
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internationale instrumenter. kommunikationsteknologien og den rolle, 
som sådanne aktiviteter eventuelt kan 
spille i forbindelse med fremstillingen og 
udbredelsen af sådant materiale.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Hvis seksuel udnyttelse og seksuelt 
misbrug af personer under 18 år samt 
materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år, 
skal bekæmpes effektivt, er det nødvendigt 
at anvende en bred tilgang, som 
kombinerer straf af gerningsmændene 
med omfattende beskyttelse af ofrene og 
effektive forebyggende foranstaltninger i 
medlemsstaterne. Den forebyggende 
indsats bør først og fremmest have en klar 
og varig indflydelse på den måde, hvorpå 
mennesker undervises i at anvende nye 
kommunikationsformer, f.eks. internettet. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv regulerer ikke 
medlemsstaternes politik med hensyn til 
kønslig omgængelse, som mindreårige 
samtykkende deltager i, og som kan 
betragtes som menneskets normale 
seksuelle udvikling, under hensyntagen til 
de forskellige kulturelle og juridiske 
traditioner og nye måder at etablere og 
vedligeholde relationer mellem børn og
unge på, herunder gennem informations-

(7) Dette direktiv regulerer ikke 
medlemsstaternes politik med hensyn til 
kønslig omgængelse, der beror på 
gensidigt samtykke og finder sted mellem 
personer, der ligger tæt på hinanden i 
alder, hvor mindst en af disse personer er 
under 18 år, og som kan betragtes som 
menneskets normale seksuelle udvikling, 
under hensyntagen til de forskellige 
kulturelle og juridiske traditioner og nye 
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og kommunikationsteknologier. måder at etablere og vedligeholde 
relationer mellem unge mennesker på, 
herunder gennem informations- og 
kommunikationsteknologier

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det skal samtidig påpeges, at 
forskelle i de kulturelle og retlige 
traditioner ikke kan anvendes til at 
retfærdiggøre seksuelle overgreb på 
personer under 18 år og materiale, der 
afbilder kønslig omgængelse med 
sådanne personer.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser.

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer, herunder 
aktivering af tidlige varslingssystemer, til 
rådighed for dem, der er ansvarlige for 
efterforskning og retsforfølgelse af sådanne 
forbrydelser. Disse efterforskninger bør 
være underlagt forudgående tilladelse fra 
de relevante retslige myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og bør udføres 
under denne myndigheds tilsyn.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne om jurisdiktionskompetence 
bør ændres for at sikre, at personer fra 
Unionen, der misbruger eller udnytter børn
seksuelt, retsforfølges, selv om de begår 
forbrydelsen uden for Unionen, navnlig i 
form af såkaldt sexturisme.

(9) Reglerne om jurisdiktionskompetence 
bør ændres for at sikre, at personer fra EU, 
der misbruger eller udnytter personer 
under 18 år seksuelt, retsforfølges, selv 
om de begår forbrydelsen uden for EU, 
navnlig i form af såkaldt sexturisme.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre, skal træffes under 
hensyntagen til barnets tarv og en 
vurdering af dets behov. Børneofre bør 
have let adgang til retsmidler, herunder 
gratis juridisk rådgivning og gratis 
advokatbistand og foranstaltninger til at 
løse interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Børneofre
bør endvidere beskyttes mod sanktioner, 
for eksempel i henhold til national 
lovgivning om indvandring eller 
prostitution, hvis de indbringer sagen for 
de kompetente myndigheder. Endvidere 
bør børneofres deltagelse i straffesager 
ikke føre til, at de lider yderligere traumer 
som følge af forhør eller visuel kontakt 
med gerningsmændene.

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte ofre under 18 år, skal træffes 
under hensyntagen til disses tarv og behov. 
Disse ofre bør have let adgang til 
retsmidler, herunder gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokatbistand og 
foranstaltninger til at løse 
interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Ofre under 
18 år bør endvidere beskyttes mod 
sanktioner, for eksempel i henhold til 
national lovgivning om indvandring eller 
prostitution, hvis de indbringer sagen for 
de kompetente myndigheder. Endvidere 
bør straffesager, hvori ofre under 18 år 
deltager, ikke føre til, at disse lider 
yderligere traumer som følge af forhør eller 
visuel kontakt med gerningsmændene.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd underkastes 
en vurdering, hvor der tages stilling til den 
fare, de frembyder, og til risikoen for, at de 
igen vil begå seksualforbrydelser mod 
børn, og de bør have adgang til effektive 
interventionsprogrammer eller 
-foranstaltninger på frivilligt grundlag.

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd underkastes 
en vurdering, hvor der tages stilling til den 
fare, de frembyder, og til risikoen for, at de 
igen vil begå seksualforbrydelser mod 
personer under 18 år. Der bør under alle 
omstændigheder træffes lignende 
forholdsregler i forbindelse med 
domfældelsen af gerningsmændene.  
Sådanne forholdsregler skal tage hensyn 
til gerningsmandens rettigheder i henhold 
til artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i 
den europæiske konvention til beskyttelse 
af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.
Endvidere bør gerningsmændene have 
adgang til støtteprogrammer eller 
behandling på frivilligt grundlag.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn. 
Det bør gøres lettere at gennemføre 
sådanne forbud i hele Unionen.

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med 
personer under 18 år. Det bør – under 
overholdelse af de gældende bestemmelser 
om databeskyttelse – gøres lettere at 
gennemføre sådanne forbud i hele 
Unionen. Forudsætningen herfor er at 
gennemføre en retsstatslig proces i 
overensstemmelse med den gældende 
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lovgivning i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For 
at bekæmpe den må udbredelsen af 
materiale om børnemisbrug mindskes ved 
at gøre det vanskeligere for forbrydere at 
uploade sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder 
af børnemisbrug. Unionen bør især 
gennem øget samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det 
originale materiale ikke befinder sig 
inden for Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 

(13) Materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år
udgør en type indhold, hvis udarbejdelse, 
distribution, mangfoldiggørelse eller 
placering ikke kan beskyttes under 
påberåbelse af de grundlæggende 
rettigheder. Anvendelsen af betegnelsen 
"materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse" tilsigter at udvide 
misbrugsbegrebet til også at omfatte al 
kønslig omgængelse med personer under 
18 år, herunder tillige de tilfælde, hvor 
sidstnævnte tvinges til at udføre 
handlingerne på sig selv. Der må derfor 
hurtigst muligt gøres en indsats for at 
fjerne indholdet ved kilden og pågribe og 
retsforfølge dem, der anses for at være
skyldige i fremstilling, distribution eller 
downloading af sådant indhold. Unionen 
bør især gennem øget samarbejde med 
tredjelande og internationale organisationer 
samt ved hjælp af bi- eller multilaterale 
aftaler tilskynde myndighederne i 
tredjelande til at gøre det nemmere 
effektivt at fjerne websider med materiale, 
der afbilder kønslig omgængelse med 
personer under 18 år, som udbydes på 
deres område. Samarbejdet med den 
internationale sammenslutning af 
internethotlines (INHOPE) skal styrkes.
For at undgå dobbeltarbejde bør 
samarbejdet mellem de kompetente 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes. Dette arbejde skal ske under 
hensyntagen til slutbrugernes rettigheder 
og i overensstemmelse med gældende 
retlige procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
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på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over 
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da formålet med dette direktiv, 
nemlig at bekæmpe seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af børn samt 
børnepornografi, ikke kan opfyldes i 
tilstrækkelig grad af medlemsstaterne alene 
og derfor på grund af omfanget og effekten 
bedre kan opfyldes på EU-plan, kan 
Unionen vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 3 og 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet omhandlet 
i sidstnævnte artikel går direktivet ikke 
videre end nødvendigt for at nå dette mål.

(14) Da formålet med dette direktiv, 
nemlig at bekæmpe seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af personer under 18 år 
samt materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år, 
ikke kan opfyldes i tilstrækkelig grad af 
medlemsstaterne alene og derfor på grund 
af omfanget og effekten bedre kan opfyldes 
på EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 3 og 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet omhandlet i 
sidstnævnte artikel, går direktivet ikke ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes navnlig i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og navnlig den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Dette direktiv tilstræber navnlig at 
sikre, at disse rettigheder overholdes fuldt 
ud og bør gennemføres i overensstemmelse 
hermed.

(15) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes navnlig i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og navnlig den 
menneskelige værdighed, forbuddet mod 
tortur og umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, 
børns rettigheder, retten til frihed og 
sikkerhed, ytrings- og 
informationsfriheden, beskyttelse af 
personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol samt 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Dette direktiv sikrer navnlig, at disse 
rettigheder overholdes fuldt ud og bør 
gennemføres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Forebyggelse af seksuel udnyttelse 
og seksuelt misbrug samt seksuelle 
overgreb på personer under 18 år på 
internettet er en etisk og 
uddannelsesmæssig prioritet, hvor 
overholdelse af rettighederne for personer 
under 18 år udgør grundlaget for enhver 
forebyggende foranstaltning.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet sigter mod at fastsætte 
minimumsregler vedrørende definitionen af 
forbrydelser og sanktioner på området 
seksuel udnyttelse af børn. Det sigter også 
mod at indføre fælles bestemmelser for at 
forbedre forebyggelsen af forbrydelser og 
beskyttelsen af ofre herfor.

Direktivet sigter mod at fastsætte 
minimumsregler vedrørende definitionen af 
forbrydelser og sanktioner på området 
seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af
personer under 18 år og materiale, der 
afbilder kønslig omgængelse med 
sådanne personer. Det sigter også mod at 
indføre fælles bestemmelser for at forbedre 
forebyggelsen af forbrydelser og 
beskyttelsen af ofre herfor.

Begrundelse

Direktivet bør konsekvent henvise til "seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse og materiale, der 
afbilder kønslig omgængelse med personer under 18 år". Der bør ikke fastsættes 
minimumstærskler for sanktioner, eftersom de fastlagte bestemmelser sætter spørgsmålstegn 
ved medlemsstaternes sanktionssystemer. 

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en person under 18 år udgår

Begrundelse

Forslaget til direktiv beskæftiger sig indgående med udformningen af individuelle områder 
inden for medlemsstaternes strafferetlige lovgivninger. Direktivet bør navnlig ikke undlade at 
anvende de tre klassificeringsniveauer "barn" (under 14 år), "ung" (14-18 år) og "ung 
voksen" (18-21 år), som mange medlemsstater gør brug af. En definering af begrebet "barn" 
på EU-plan bør derfor undgås.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "børnepornografi": b) "materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år":

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) enhver form for materiale, der afbilleder
et barn, der er involveret i virkelig eller 
simuleret eksplicit seksuel adfærd, eller

(i) enhver form for materiale, der afbilder
en person under 18 år, der er involveret i 
virkelig eller simuleret eksplicit seksuel 
adfærd, eller

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) enhver afbildning af et barns 
kønsorganer primært med seksuelt formål
eller

(ii) enhver afbildning af kønsorganerne på 
en person under 18 år primært med 
seksuelt formål

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

enhver form for materiale, der afbilleder 
en person, der ser ud som et barn, der er 
involveret i virkelig eller simuleret 
eksplicit seksuel adfærd eller enhver form 
for afbildning af kønsorganerne på en 

udgår
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person, der ser ud som et barn primært 
med seksuelt formål, eller

Begrundelse

At gøre et gerningsindhold, såsom "ser ud som et barn" og "realistiske billeder", strafbart 
betyder, at gerningsområdet bliver kraftigt udvidet. Gerningsindholdet synes for vagt, 
eftersom enhver har sin egen opfattelse af "at se ud som et barn" og "realistisk" eller 
"virkelighedstro". Handlinger begået imod personer og deres seksuelle selvbestemmelse bør 
straffes, men ikke konceptet om det som sådan.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) realistiske billeder af et barn, der er 
involveret i eksplicit seksuel adfærd eller 
realistiske billeder af et barns 
kønsorganer, uanset om det pågældende 
barn virkelig eksisterer, primært med 
seksuelt formål

udgår

Begrundelse

At gøre et gerningsindhold, såsom "ser ud som et barn" og "realistiske billeder", strafbart 
betyder, at gerningsområdet bliver kraftigt udvidet. Gerningsindholdet synes for vagt, 
eftersom enhver har sin egen opfattelse af "at se ud som et barn" og "realistisk" eller 
"virkelighedstro". Handlinger begået imod personer og deres seksuelle selvbestemmelse bør 
straffes, men ikke konceptet om det som sådan.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) af et barn, der er involveret i virkelig 
eller simuleret eksplicit seksuel adfærd,  
eller

(i) af en person under 18 år, der er 
involveret i virkelig eller simuleret 
eksplicit seksuel adfærd, eller
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra d – nr. ii)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) af et barns kønsorganer primært med 
seksuelt formål

(ii) kønsorganerne på en person under 18 
år primært med seksuelt formål

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "juridisk person": enhver enhed, der 
har retssubjektivitet i henhold til den 
nationale lovgivning, der finder 
anvendelse, dog ikke stater og andre 
offentlige organer under udøvelsen af 
offentligretlige beføjelser samt 
offentligretlige internationale 
organisationer.

udgår

Begrundelse

Indførelse af et strafferetligt ansvar for juridiske personer er ukendt i de fleste medlemsstaters 
strafferetlige systemer og skal derfor forkastes. Det er således ikke nødvendigt at definere 
"juridisk person" i den materielle strafferet.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-5 er 
strafbare.

1. Eftersom de strafferetlige systemer er 
en integreret del af de enkelte 
medlemsstater, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
følgende forsætlige handlinger anses for
strafbare handlinger i henhold til 
lovgivningen, og at der i 
straffesystematikken indføres sanktioner, 
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som står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsen.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At udsætte et barn under den alder, hvor 
det i henhold til national lovgivning gyldigt 
kan samtykke i kønslig omgængelse, for 
med seksuelt formål at overvære seksuelt 
misbrug eller kønslig omgængelse, også 
uden dets egen deltagelse, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

2. At udsætte en person under den alder, 
hvor denne i henhold til national 
lovgivning gyldigt kan samtykke i kønslig 
omgængelse, for med seksuelt formål at 
overvære seksuelt misbrug eller kønslig 
omgængelse, også uden dets egen 
deltagelse, udgør en handling som 
omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At have kønslig omgængelse med et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

3. At have kønslig omgængelse med et en 
person under den alder, hvor denne i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse, udgør en 
handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor: 

4. At have kønslig omgængelse med en 
person under 18 år, hvor: 
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) gerningsmanden misbruger en 
anerkendt position med hensyn til tillid, 
myndighed eller indflydelse i forhold til 
barnet, skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst otte år eller 

(i) gerningsmanden misbruger en 
anerkendt position med hensyn til tillid, 
myndighed eller indflydelse i forhold til 
denne, eller

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) et særligt værgeløst barns situation 
misbruges, navnlig som følge af et psykisk 
eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år, eller

(ii) en særlig værgeløs persons situation 
misbruges, navnlig som følge af et psykisk 
eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation, eller

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der gøres brug af tvang, magt eller trusler, 
skal straffes med fængsel med en
maksimumsstraf på mindst ti år.

(iii) der gøres brug af tvang, magt eller 
trusler

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgør en handling som omhandlet i stk. 1.
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At tvinge et barn til kønslig omgængelse 
med tredjemand skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ti år.

5. At tvinge en person under 18 år til 
kønslig omgængelse med tredjemand 
udgør en handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-11 er
strafbare.

1. Eftersom de strafferetlige systemer er 
en integreret del af de enkelte 
medlemsstater, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
følgende forsætlige handlinger anses for
strafbare handlinger i henhold til 
lovgivningen, og at der i 
straffesystematikken indføres sanktioner, 
som står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsen.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

2. At hverve en person under 18 år til 
deltagelse i pornografisk optræden udgør 
en handling som omhandlet i stk. 1.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med
en maksimumsstraf på mindst to år.

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte, at en person under 18 år deltager
i pornografisk optræden, udgør en
handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori personer under 18 år
deltager, udgør en handling som 
omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

5. At hverve en person under 18 år til 
deltagelse i pornografisk optræden udgør 
en handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 

6. Enhver person, der foranlediger eller 
udnytter, at en person under 18 år 
deltager i seksuelle handlinger, ved at 
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mindst fem år. tilbyde eller love penge eller andre former 
for aflønning eller erkendtlighed som 
modydelse, uanset om betalingen, løftet 
eller vederlaget gives til personen under 
18 år eller en tredjemand, skal anses for 
at være skyldig i at have begået en 
forsætlig handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år

udgår

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om 
børneprostitution, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst fem år.

8. Enhver person, der har kønslig 
omgængelse med en person under 18 år 
og som modydelse tilbyder eller lover 
penge eller andre former for aflønning 
eller erkendtlighed, uanset om betalingen, 
løftet eller vederlaget gives til personen 
under 18 år eller en tredjemand, skal 
anses for at være skyldig i at have begået 
en forsætlig handling som defineret i stk. 
1.
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år.

9. At tvinge en person under 18 år til 
deltagelse i pornografisk optræden udgør 
en handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst otte år.

10. Enhver person, der rekrutterer eller 
tvinger en person under 18 år til at 
deltage i seksuelle handlinger ved at 
tilbyde eller love penge eller andre former 
for aflønning eller erkendtlighed som 
modydelse, uanset om betalingen, løftet 
eller vederlaget gives til personen under 
18 år eller en tredjemand, skal anses for 
at være skyldig i at have begået en 
forsætlig handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år.

udgår

Ændringsforslag 53
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovovertrædelser i forbindelse med 
børnepornografi

Lovovertrædelser i forbindelse med 
materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-6 er
strafbare.

1. Eftersom de strafferetlige systemer er 
en integreret del af de enkelte 
medlemsstater, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
følgende forsætlige handlinger anses for
strafbare handlinger i henhold til 
lovgivningen, og at der i 
straffesystematikken indføres sanktioner, 
som står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsen.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år.

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med en person under 18 år, 
udgør en handling som omhandlet i stk. 1.
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af 
informations- og kommunikationsteknologi 
skal straffes med fængsel med en
maksimumsstraf på mindst ét år.

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med en person under 18 år, 
ved hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi udgør en
handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af materiale, der afbilder 
kønslig omgængelse med en person under 
18 år, udgør en handling som omhandlet i 
stk. 1.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbydelse, levering eller til 
rådighedsstillelse af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en
maksimumsstraf på mindst to år.

5. Udbydelse, levering eller til 
rådighedsstillelse af materiale, der afbilder 
kønslig omgængelse med en person under 
18 år, udgør en handling som omhandlet i 
stk. 1.
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Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en
maksimumsstraf på mindst fem år.

6. Fremstilling af materiale, der afbilder 
kønslig omgængelse med en person under 
18 år, udgør en handling som omhandlet i 
stk. 1.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger anses for strafbare, 
og at der i straffesystematikken indføres 
sanktioner, som står i et rimeligt forhold 
til lovovertrædelsen.

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, for med forsæt til at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
og artikel 5, stk. 6, hvis dette forslag er 
blevet fulgt op med faktiske handlinger, 
der fører til et sådant møde, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde en 
person under den alder, hvor denne i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse, for med 
forsæt at begå lovovertrædelserne i artikel 
3, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis dette 
forslag er blevet fulgt op med faktiske 
handlinger, der fører til et sådant møde.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse, 
medvirken og tilskyndelse til at begå 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse, 
medvirken og tilskyndelse til at begå 
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lovovertrædelserne i artikel 3-6 er 
strafbart.

lovovertrædelserne i artikel 3-6 anses for 
strafbare handlinger i henhold til 
lovgivningen, og at der i 
straffesystematikken indføres sanktioner, 
der afspejler disse handlingers alvorlige 
karakter.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at forsøg på at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
4 og 5, og artikel 3, stk. 2 med hensyn til at 
overvære seksuelt misbrug, artikel 4, stk. 2 
og 3, artikel 4, stk. 5-11, artikel 5, stk. 2, 
og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, er strafbare.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at forsøg på at 
begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 3, 
4 og 5, og artikel 3, stk. 2 med hensyn til at 
overvære seksuelt misbrug, artikel 4, stk. 2 
og 3, artikel 4, stk. 5-11, artikel 5, stk. 2, 
og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, anses for 
strafbare handlinger i henhold til 
lovgivningen, og at der i 
straffesystematikken indføres sanktioner, 
der afspejler disse handlingers alvorlige 
karakter.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare:

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger forhindres eller 
forbydes og anses for strafbare handlinger 
i henhold til lovgivningen, samt at der i 
straffesystematikken indføres sanktioner, 
der afspejler disse handlingers alvorlige 
karakter:
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Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig 
omgængelse, og artikel 3, stk. 3, artikel 4, 
stk. 2 og 4, og artikel 5 gælder ikke kønslig 
omgængelse mellem samtykkende børn
eller kønslig omgængelse, som involverer 
samtykkende personer, der med hensyn til 
alder og psykologisk og fysisk udvikling 
eller modenhed er tæt på hinanden, for så 
vidt som den ikke involverer nogen form 
for misbrug.

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig 
omgængelse, og artikel 3, stk. 3, artikel 4, 
stk. 2 og 4, og artikel 5 gælder ikke kønslig 
omgængelse mellem samtykkende 
personer, hvor mindst den ene er under 
18 år, eller kønslig omgængelse, som 
involverer samtykkende personer, der med 
hensyn til alder og psykologisk og fysisk 
udvikling eller modenhed kan 
sammenlignes med hinanden, for så vidt 
som den ikke involverer nogen form for 
misbrug.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt som følgende 
omstændigheder ikke allerede udgør en del 
af indholdet af de forbrydelser, der er 
omhandlet i artikel 3-7, betragtes de med 
henblik på direktivet som skærpende 
omstændigheder:

1. Medlemsstaterne indfører de 
nødvendige lovgivningsmæssige eller 
andre foranstaltninger til at sikre, at
følgende omstændigheder, såfremt disse
ikke allerede udgør en del af indholdet af 
de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 
3-7, kan betragtes som skærpende 
omstændigheder:
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Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) barnet er under den alder, hvor det i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse

a) ofret er under den alder, hvor det i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lovovertrædelsen er begået mod et 
særligt værgeløst barn, navnlig som følge 
af psykisk eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation

b) lovovertrædelsen er begået mod et 
særligt værgeløst offer, navnlig som følge 
af psykisk eller fysisk handicap eller en 
afhængighedssituation

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lovovertrædelsen er begået af et 
familiemedlem, en person, der bor sammen 
med barnet, eller en person, der har 
misbrugt sin myndighed

c) lovovertrædelsen er begået af et 
familiemedlem, en person, der bor sammen 
med ofret, eller en person, der har misbrugt 
sin myndighed

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) barnet blev bragt i livsfare ved 
lovovertrædelsen

g) ofret blev bragt i livsfare ved 
lovovertrædelsen
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) lovovertrædelsen er begået med brug af 
grov vold, eller barnet blev forvoldt 
alvorlig skade ved lovovertrædelsen.

h) lovovertrædelsen er begået med brug af 
grov vold, eller ofret blev forvoldt alvorlig 
skade ved lovovertrædelsen.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis mindst én af de skærpende 
omstændigheder omhandlet i stk. 1 er til 
stede, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 3-6 kan straffes 
med sanktioner, der er effektive, står i 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens
grovhed, har en afskrækkende virkning og 
er strengere end de sanktioner, der er 
fastsat i artikel 3-6 for den grundlæggende 
overtrædelse.

2. Hvis mindst én af de skærpende 
omstændigheder omhandlet i stk. 1 er til 
stede, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
lovovertrædelserne i artikel 3-6 kan straffes 
med sanktioner, der er effektive, står i 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens 
grovhed, har en afskrækkende virkning og 
er strengere end de sanktioner, der er 
fastsat i artikel 3-6 for den grundlæggende 
overtrædelse, og at der i medlemsstaternes 
straffesystematikker indføres sanktioner, 
der afspejler de pågældende forbrydelsers 
alvorlige karakter.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
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midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med personer under 18 år.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer 
regelmæssig kontakt med børn, navnlig 
hvis der i den anmodende medlemsstat 
stilles visse betingelser for at udøve disse 
hverv for at sikre, at ansøgere ikke er dømt 
for lovovertrædelserne i dette direktivs 
artikel 3-7 - træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er statsborger 
anmoder herom i henhold til førnævnt
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af foranstaltninger, 
som midlertidigt eller varigt udelukker en 
person fra at udøve hverv, der indebærer 
regelmæssig kontakt med personer 
under18 år, navnlig hvis der i den 
anmodende medlemsstat stilles visse 
betingelser for at udøve disse hverv for at 
sikre, at ansøgere ikke er dømt for 
lovovertrædelserne i dette direktivs artikel 
3-7 - træffe de nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at oplysninger vedrørende 
udelukkelse som følge af domme for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7 i dette 
direktiv videregives, hvis den centrale 
myndighed i den medlemsstat, hvor den 
pågældende person er statsborger anmoder 
herom i henhold til førnævnt 
rammeafgørelses artikel 6, og til at sikre, at 
personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, 
under alle omstændigheder kan benyttes til 
et sådant formål.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at juridiske 
personer kan drages til ansvar for 
lovovertrædelser i artikel 3-7, som for at 
skaffe dem vinding begås af en person, der 
handler enten individuelt eller som medlem 
af et organ under den juridiske person, og 
som har en ledende stilling inden for den 
juridiske person baseret på:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at juridiske 
personer kan drages til ansvar for 
lovovertrædelser i artikel 3-7, som for at 
skaffe dem vinding begås af en fysisk
person, der handler enten individuelt eller 
som medlem af et organ under den 
juridiske person, og som har en ledende 
stilling inden for den juridiske person 
baseret på:

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Sanktioner over for juridiske personer
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der over for 
juridiske personer, der kendes ansvarlige i 
henhold til artikel 11, stk. 1, kan 
iværksættes sanktioner, der er effektive, 
står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsens grovhed og har en 
afskrækkende virkning, og som skal 
omfatte strafferetlige og andre bøder og 
kan omfatte andre sanktioner, f.eks.:
a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller 
tilskud
b) midlertidigt eller varigt forbud mod at 
udøve erhvervsvirksomhed
c) anbringelse under retsligt tilsyn
d) likvidation efter retskendelse
e) midlertidig eller permanent lukning af 
forretningssteder, der er blevet brugt til at 
begå lovovertrædelsen.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der over for 
juridiske personer, der kendes ansvarlige i 
henhold til artikel 11, stk. 2, kan 
iværksættes sanktioner eller 
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foranstaltninger, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsens 
grovhed og har en afskrækkende 
virkning.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge 
personer, som er ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 4 og artikel 5, 
stk. 4, 5 og 6, eller ikke at pålægge dem 
sanktioner for deres indblanding i ulovlige 
handlinger, som er en direkte følge af, at de 
har været udsat for disse lovovertrædelser.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester, som er ansvarlige 
for efterforskning og tiltalerejsning for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, har 
effektive efterforskningsværktøjer til deres 
rådighed, således at der kan foretages 
hemmelige operationer i det mindste i de 
tilfælde, hvor brugen af informations- og 
kommunikationsteknologi er involveret.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at personer, 
enheder eller tjenester, som er ansvarlige 
for efterforskning og tiltalerejsning for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, har 
effektive efterforskningsværktøjer til deres 
rådighed, således at der kan foretages 
hemmelige operationer i det mindste i de 
tilfælde, hvor brugen af informations- og 
kommunikationsteknologi er involveret. 
Disse efterforskninger bør være underlagt 
forudgående tilladelse fra de relevante 
retslige myndigheder i den pågældende 
medlemsstat og bør udføres under denne 
myndigheds tilsyn.

Ændringsforslag 78
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere børnepornografimateriale
såsom fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sætte 
efterforskningsenheder eller -tjenester i 
stand til at forsøge at identificere ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, navnlig 
ved at analysere materiale, såsom 
fotografier og lydoptagelser, der 
transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
tavshedspligt, der i henhold til national 
lovgivning påhviler visse personer, som i 
kraft af deres arbejde har kontakt med 
børn, ikke er til hinder for, at disse 
personer kan anmelde situationer til 
myndighederne med ansvar for børns 
beskyttelse, hvis de har rimelig grund til at 
formode, at et barn udsættes for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
tavshedspligt, der i henhold til national 
lovgivning påhviler visse personer, hvis 
primære opgave består i at have kontakt 
med personer under 18 år, ikke er til 
hinder for, at disse personer kan anmelde 
situationer til myndighederne med ansvar 
for børns beskyttelse, hvis de har rimelig 
grund til at formode, at en person under 18 
år udsættes for lovovertrædelserne i 
artikel 3-7.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at anspore enhver 
person, som i god tro har kendskab til eller 
mistanke om lovovertrædelserne i artikel 
3-7, til at anmelde disse forhold til de 
kompetente myndigheder.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at anspore enhver 
person, som i god tro har kendskab til eller 
mistanke om, at der er begået en af de i 
artikel 3-7 nævnte lovovertrædelser mod 
en person under 18 år, til at anmelde disse 
forhold til de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at etablere 
informationstjenester, såsom særlige 
telefonlinjer og internetsider, der skal 
rådgive og støtte personer under 18 år.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen af forebyggende 
kampagner på skolerne med henblik på at 
hjælpe personer under 18 år til at øge 
deres forståelse for den enkeltes 
rettigheder, selvrespekt og respekt for 
andre, samt til at identificere ubehagelige, 
nærgående eller krænkende situationer. 
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Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ofre for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
ydes hjælp, støtte og beskyttelse under 
hensyntagen til barnets tarv.

1. Personer under 18 år, som er ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7 ydes hjælp, 
støtte og beskyttelse under hensyntagen til 
disses tarv.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at såfremt der 
hersker usikkerhed om alderen på den 
person, der er udsat for lovovertrædelserne 
i artikel 3-7, og der er grund til at formode, 
at personen er et barn, antages personen, i 
afventning af at alderen bekræftes, at være 
et barn og får øjeblikkelig adgang til 
hjælp, støtte og beskyttelse i 
overensstemmelse med artikel 18 og 19.

2. Medlemsstaterne sikrer, at såfremt der 
hersker usikkerhed om alderen på den 
person, der er udsat for lovovertrædelserne 
i artikel 3-7, og der er grund til at formode, 
at personen er under 18 år, antages 
personen, i afventning af at alderen 
bekræftes, at være under 18 år og får 
øjeblikkelig adgang til hjælp, støtte og 
beskyttelse i overensstemmelse med artikel 
18 og 19.

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger, der træffes for at hjælpe 
og støtte ofre på kort og lang sigt i deres 
fysiske og psykosociale rehabilitering, 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til barnets ønsker, behov og 
problemer.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de særlige 
foranstaltninger, der træffes for at hjælpe 
og støtte ofre på kort og lang sigt i deres 
fysiske og psykosociale rehabilitering, 
iværksættes efter en konkret vurdering af 
de særlige forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte barneoffer, og under 
hensyntagen til ofrets ønsker, behov og 
problemer.
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Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ofre for lovovertrædelserne i artikel 3-7 
betragtes som særligt udsatte ofre i henhold 
til artikel 2, stk. 2, artikel 8, stk. 4, og 
artikel 14, stk. 1, i rammeafgørelse 
2001/220/RIA.

3. Personer under 18 år, som er ofre for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, betragtes 
som særligt udsatte ofre i henhold til artikel 
2, stk. 2, artikel 8, stk. 4, og artikel 14, stk. 
1, i rammeafgørelse 2001/220/RIA.

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at 
gennemføre oplysningskampagner og 
kampagner, der tilsigter at forebygge 
risikoen for materiale, der afbilder 
kønslig omgængelse med personer under 
18 år, og som navnlig fokuserer på at 
opdage og forebygge lovovertrædelser.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at hjælpe 
og tilskynde lærere, socialrådgivere, 
ungdomsledere og alle andre, som 
arbejder med personer under 18 år, til 
inden for rammerne af deres læseplaner 
og aktiviteter samt medie- og 
internetundervisning at undervise 
personer under 18 år i at reagere på en 
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sådan måde, at de undgår at blive udsat 
for skade. Det er af afgørende betydning, 
at personer under 18 år lærer at surfe 
sikkert på internettet.

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
uddannelsesmæssige foranstaltninger 
indarbejdes i de mål og værdier, som 
danner grundlag for alle folkeskolens 
klassetrin. Det er af afgørende betydning 
at udvikle holdninger, der bygger på 
respekt og retfærdighed, og som gør det 
muligt for personer under 18 år at udvikle 
selvrespekt, respekt for andre samt respekt 
for institutioner og omgivelser. Kun hvis 
nogen er parat til at lytte til dem, vil 
personer under 18 år være i stand til at 
identificere ethvert misbrug, som de må 
have været udsat for, eller genkende en 
ubehagelig eller nærgående situation, 
som de har oplevet.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af børneofre i forbindelse med 
efterforskning og straffesager

Beskyttelse af ofre i forbindelse med 
efterforskning og straffesager
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Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de retslige 
myndigheder i forbindelse med 
efterforskning og straffesager udpeger en 
særlig repræsentant for barneofret i 
tilfælde, hvor de personer, som har 
forældremyndigheden ifølge national 
lovgivning, er udelukket fra at 
repræsentere barnet som følge af 
interessekonflikter mellem dem og 
barneofret, eller hvor barnet er uledsaget 
eller adskilt fra familien.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de retslige 
myndigheder i forbindelse med 
efterforskning og straffesager udpeger en 
særlig repræsentant for personen under 18 
år i tilfælde, hvor de personer, som har 
forældremyndigheden ifølge national 
lovgivning, er udelukket fra at 
repræsentere personen under 18 år som 
følge af interessekonflikter mellem dem og 
barneofret, eller hvor ofret under 18 år er 
uledsaget eller adskilt fra familien. Ofret 
høres inden afgørelsen træffes.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre har 
øjeblikkelig adgang til gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokathjælp, 
herunder med henblik på at kræve 
erstatning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ofre under 18 
år har øjeblikkelig adgang til gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokathjælp, 
herunder med henblik på at kræve 
erstatning.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finder forhør af barneofret sted uden 
ugrundet ophold, efter at forholdene er 
blevet anmeldt til de kompetente 
myndigheder

a) finder forhør af ofret under 18 år 
principielt sted uden ugrundet ophold, efter 
at forholdene er blevet anmeldt til de 
kompetente myndigheder
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Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finder forhør af barneofret om 
nødvendigt sted i lokaler, der er indrettet 
eller tilpasset til formålet

b) finder forhør af ofret under 18 år 
principielt sted i lokaler, der er indrettet 
eller tilpasset til formålet

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foretages forhør af barneofret af eller 
gennem personer, der er uddannet til 
formålet

c) foretages forhør af ofret under 18 år 
principielt af eller gennem personer, der er 
uddannet til formålet

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) foretages alle forhør af barneofret, hvis 
det er muligt og hensigtsmæssigt af den 
samme person

d) foretages alle forhør af ofret under 18 
år principielt af den samme person

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kan barneofret ledsages af sin advokat 
eller eventuelt af en voksen efter eget valg, 
medmindre der er truffet en begrundet 
beslutning om, at den pågældende person 
ikke kan ledsage barnet.

f) kan ofret under 18 år ledsages af sin 
advokat eller eventuelt af en voksen efter 
eget valg, medmindre der er truffet en 
begrundet beslutning om, at den 
pågældende person ikke kan ledsage 
barnet.
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Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at alle forhør af 
barneofret eller om nødvendigt af et 
barnevidne i forbindelse med 
efterforskningen af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7 kan videooptages, og at disse 
videooptagelser af forhøret kan benyttes 
som bevismateriale i straffesagen i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at alle forhør af 
et offer under 18 år eller om nødvendigt af 
et vidne under 18 år i forbindelse med 
efterforskningen af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7 kan videooptages, og at disse 
videooptagelser af forhøret kan benyttes 
som bevismateriale i straffesagen i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at barneofret kan høres i retslokalet 
uden at være til stede, navnlig ved hjælp af 
hensigtsmæssig kommunikationsteknologi.

b) at ofret under 18 år kan høres i 
retslokalet uden at være direkte til stede, 
navnlig ved hjælp af hensigtsmæssig 
kommunikationsteknologi.

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der indføres 
effektive interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger med henblik på at 
forebygge og mindske risikoen for, at 
lovovertrædelser i form af seksuelle 
overgreb mod børn gentages. Disse 
programmer eller foranstaltninger skal 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der indføres 
effektive interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger med henblik på at 
forebygge og mindske risikoen for, at 
lovovertrædelser i form af seksuelle 
overgreb mod personer under 18 år
gentages. Disse programmer eller 
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være tilgængelige på ethvert tidspunkt i 
løbet af straffesagen, i og uden for 
fængslet, i overensstemmelse med 
betingelserne i national lovgivning.

foranstaltninger skal være tilgængelige på 
ethvert tidspunkt i løbet af straffesagen, i 
og uden for fængslet, i overensstemmelse 
med betingelserne i national lovgivning.

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger skal tilpasses til de særlige 
udviklingsbehov hos børn, herunder børn
under den kriminelle lavalder, der begår 
seksuelle overgreb.

Sådanne interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger skal tilpasses til de særlige 
udviklingsbehov hos personer, herunder 
ligeledes personer under den kriminelle 
lavalder, der begår seksuelle overgreb.

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Forebyggende foranstaltninger

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at fremme beskyttelsen 
af rettighederne for personer under 18 år 
blandt dem, som arbejder med børn inden 
for de uddannelsesmæssige, 
sundhedsmæssige, sociale, retslige og 
politimæssige områder, samt inden for 
områderne sport, kultur og fritid. 
Sådanne foranstaltninger omfatter 
undervisning fra en tidlig alder i 
anvendelsen af kommunikationsmedier, 
som sætter personer under 18 år i stand til 
at anvende informations- og 
kommunikationsteknologier på en 
risikofri måde, og som oplyser dem om de 
farer, som disse teknikker kan indebære. 
Forældre, skoler og andre former for ikke 
skemalagte uddannelsesvirksomheder 
deltager på lige fod i dette 
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undervisningsarbejde.
2. Medlemsstaterne opmuntrer medierne 
til inden for rammerne af deres 
uddannelses- og oplysningsmæssige 
opgave at bidrage til formidlingen af disse 
mediekompetencer. 
3. Medlemsstaterne opfordrer den private 
sektor, navnlig inden for områderne 
informationsteknologi, kommunikation, 
turisme, bank- og finansvæsen samt 
civilsamfundet til at deltage i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
politikker til forebyggelse og bekæmpelse 
af seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug 
af personer under 18 år, gennem 
indførelse af bestemmelser om 
selvregulering og udveksling af 
information med de kompetente 
myndigheder.
4. Medlemsstaterne stiller de nødvendige 
midler til rådighed til etablering af 
særlige fonde for gennemførelsen af 
projekter og programmer, der har til 
formål at bekæmpe og beskytte personer 
under 18 år mod seksuel udnyttelse og 
seksuelt misbrug.
5. Inden for rammerne af en konstruktiv 
dialog støtter Kommissionen 
medlemsstaterne i deres bestræbelser og 
sikrer regelmæssig udveksling af 
information vedrørende de iværksatte 
foranstaltninger. Dette bidrager således til 
udbredelsen af bedste praksis-modeller.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
børn og lærere på alle folkeskolens 
klassetrin modtager undervisning om de 
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risici, som er forbundet med seksuel 
udnyttelse og misbrug af personer under 
18 år samt om eksisterende 
beskyttelsesinstrumenter. Denne 
undervisning skal indgå som et led i den 
generelle seksualundervisning og navnlig 
omhandle de risici, som er forbundet med 
anvendelsen af nye informations- og 
kommunikationsteknologier.

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 Artikel 21

Blokering af adgangen til websteder med 
børnepornografi

Foranstaltninger i forbindelse med 
informations- og kommunikationsnetværk

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til øjeblikkeligt at få 
fjernet materiale, der via elektroniske 
informations- og 
kommunikationstjenester afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år.
Sletning af sådant indhold sker på 
grundlag af en retsstatslig proces og 
inden for rammerne af passende 
beskyttelsesbestemmelser, som sikrer, at 
sletningen begrænses til, hvad der er 
absolut nødvendigt. Den Europæiske 
Union indleder desuden forhandlinger 
med tredjelande med henblik på at sikre, 
at denne type indhold fjernes fra servere 
på deres områder. Medlemsstaterne, EU's 
organer og Europol styrker derudover 
samarbejdet med internationale 
internethotlines, såsom INHOPE, med 
henblik på hurtigt at få fjernet denne type 
indhold.
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Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, jf. dog 
ovenstående.

2. Det påhviler medlemsstaterne at 
vedtage andre foranstaltninger til at 
forhindre adgangen til denne type 
indhold, såsom f.eks. internetspærrer.
 En forudsætning herfor er, at alle 
muligheder for at vedtage 
foranstaltninger til at slette denne type 
indhold er udtømt, og at det på den 
baggrund er tilstrækkelig godtgjort, at det 
ikke er muligt at slette indholdet.
Foranstaltningerne skal endvidere 
begrænses til, hvad der er absolut 
nødvendigt, være underlagt et retligt 
påbud, og desuden skal de pågældende 
personer, som er berørte af 
foranstaltningen, være oplyst om 
grundene hertil. Berørte kan indbringe 
sådanne afgørelser for en retsinstans.

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Rapportering

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en årlig rapport om de 
foranstaltninger, der gennemføres i 
medlemsstaterne og på europæisk og 
internationalt plan for at begrænse 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 
personer under 18 år, og for at fjerne 
materiale, der afbilder sådanne 
handlinger, med henblik på at støtte 
retsforfølgning og domfældelse af både 
producenter og forbrugere. Denne rapport 
indeholder ligeledes en redegørelse for de 
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foranstaltninger, som er iværksat på de 
forskellige politiske niveauer med henblik 
på forebyggelse, beskyttelse af ofre samt 
støtte og hjælp til ofre.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at medlemsstaternes foranstaltninger på dette område 
forbedres både individuelt og kollektivt.  En rapporteringsforpligtelse vil hjælpe 
medlemsstaterne med at fuldstændiggøre femårsrapporterne til FN og sikre større 
gennemsigtighed i og koordinering af deres bestræbelser.
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