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LÜHISELGITUS

1. Euroopa Komisjon soovib direktiivi ettepanekuga edendada alla 18 aasta vanuste isikute 
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning nende suhtes sooritatava seksuaalse 
tegevuse kujutamise vastast võitlust.

2. Ettepaneku puhul eeldatakse, et kõnealuses valdkonnas toime pandavate süütegude arv 
suureneb, et seda probleemi süvendab tänapäevase kommunikatsioonitehnoloogia areng 
ning et ELi liikmesriikide õigusaktid ei ole ei piisavalt ranged ega sidusad.

3. Ettepanek hõlmab kuritegude ja sanktsioonide määratlemise eeskirju, mis peaksid aitama 
saavutada punktis 1 esitatud eesmärke.

4. On kaheldav, kas kõnealuse ettepaneku abil need eesmärgid saavutatakse:

a) Viivitamata tuleb eemaldada elektrooniline infosisu, milles kujutatakse alla 18 aasta 
vanuste isikute suhtes sooritatavat seksuaalset tegevust. Mõnes liikmesriigis kasutatav 
interneti infosisule juurdepääsu tõkestamine on näidanud, et kasutajatel õnnestub 
sellest kergesti mööda hiilida. Juurdepääsu tõkestamine ei ole tõhus vahend niisuguste 
kujutiste vastu võitlemiseks. See on vähe tõhus, ebatäpne ning sellest on suurema 
vaevata võimalik mööda hiilida. Tõkestamisega ei kaasne sisu eemaldamine, vaid selle 
suhteline kättesaamatus, mis ei lõpeta nn juurdepääsu tagamise õiguse rikkumist.

b) ELi liikmesriikidel ja nendes tegutsevatel telekommunikatsiooniettevõtetel on toimivad 
piiriülesed võrgud, mis tavapäraselt tagavad sisu kiire kustutamise. Hiljuti avaldatud 
teave Skandinaavia maade tõkestusloetelude kohta tõendab, et paljud vastavad serverid 
asuvad USAs, Austraalias, Madalamaades ja Saksamaal. Niisuguse sisu pakkujate 
väljarännet maadesse, kus kustutamine on võimatu või toimub alles pärast pika aja 
möödumist, ei ole seni võimalik tõendada.

c) Tehniliste tõkete loomine võimaldab kontrollida kommunikatsioonivoogusid suures 
ulatuses ning paneb himustama muud keelatud või ka üksnes ebasoovitavat sisu. Kui 
interneti infosisule juurdepääsu tõkestamise vahend on end kord juba tõestanud, ei 
kasutata seda enam üksnes selleks, et võidelda alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse kajastamise vastu internetis. Tõkestamine annab alust 
kartuseks, et sellega kaasneb põhimõtteline eemaldumine võrgu neutraalsuse 
põhimõttest.

d) Tuleb luua mitmemõõtmeline strateegia, mis tugevdab ja parandab politseiasutuste, 
internetimajanduse, olemasolevate internetikaebekeskuste ja teenuse osutajate 
võrgustiku INHOPE vahelist koostööd.

e) Juurdepääsu tõkestamise lahendused õõnestavad usaldust teabe- ja suhtlemisvabaduse 
vastu internetis. Sellele vastavalt ei saa nõustuda juhtlausega „Kustutamine on parem 
kui tõkestamine”, kuna ka selleks tuleb luua tõkestamise infrastruktuur. Eeldatakse, et 
tõkestamine heidutab ilmselt üksnes rikkumiste juhutoimepanijaid, mis ei pruugi 
õigustada nii ulatuslikku sekkumist teabevabadusse.
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f) Võitlus alla 18 aasta vanuste isikute suhtes sooritatava seksuaalse tegevuse kajastamise 
vastu ei tohi piirduda üksnes veebiserveritega. Vajalik on lähenemisviis, mille kohaselt 
oleks ühtviisi keelatud vastava sisu vahetamine FTP-serverite, e-posti,
võrdõigusvõrkude ja mobiilside kaudu.

g) Laste ja noorte kaitsevajadust tuleb nende seksuaalset küpsemist silmas pidades 
eelkõige kriminaalõiguse seksuaalsüütegusid käsitlevas osas eristatult hinnata. Kui 
eristamist ei toimuks, laiendataks mitmes ELi liikmesriigis seksuaalse ärakasutamise 
kuriteokoosseisude valdkonda päris ulatuslikult.

h) Tuleb luua ülemaailmne noorte inimeste seksuaalse ärakasutamise vastane 
üldstrateegia. Sellega seoses on soovitav, et komisjon võtaks oma võimaluste piires 
initsiatiivi rahvusvaheliste siduvate kokkulepete sõlmimiseks.

5. Eespool nimetatud põhjustel on ülimalt kaheldav, kas esildatud meetmetega suudetakse 
täita direktiivi ettepanekus sõnastatud eesmärgid.

Arvamuse koostaja ettepaneku põhipunktid on seega järgmised:

 mitte teha konkreetseid ettekirjutusi interneti infosisule juurdepääsu tõkestamiseks ja 
püüelda kogu Euroopas niisuguse sisu kustutamise poole, mille vastu tuleb direktiivi 
kohaselt võidelda;

 loobuda mõistete „laps” ja „lasteporno” kogu Euroopas kehtivast määratlusest;
 mitte kohaldada kriminaalvastutust juriidiliste isikute suhtes;
 mitte kehtestada seksuaalse ärakasutamise või seksuaalse kuritarvitamise kahtluse 

korral teatamiskohustust;
 määratletud süüteokoosseisude puhul loobuda konkreetsete karistuste määramisest;
 tugevdada ohvrite kaitset ja tegude tõkestamist nii ELi tasandil kui ka ELi 

liikmesriikide tasandil;
 tugevdada rahvusvahelist koostööd nii sisu kustutamisel, süüdistuse esitamisel, 

ohvrite kaitsmisel kui ka tegude tõkestamisel ning korraldada sellealast koostööd 
ajakohaselt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse
laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lasteporno vastast 
võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks 
raamotsus 2004/68/JSK

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse
alla 18 aasta vanuste isikute seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning
nende suhtes sooritatava seksuaalse 
tegevuse kujutamise vastast võitlust ja 
millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 
2004/68/JSK

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamisega, sealhulgas lastepornoga, 
rikutakse raskelt põhiõigusi, milleks on 
eelkõige lapse õigus heaoluks vajalikule 
kaitsele ja hoolitsusele, nagu see on 
sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

(1) Alla 18 aasta vanuste isikute
seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamisega, sealhulgas nende suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamisega, rikutakse raskelt põhiõigusi, 
milleks on eelkõige lapse õigus heaoluks 
vajalikule kaitsele ja hoolitsusele, nagu see 
on sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Sellega seoses tuleks käsitleda ÜRO 
20. novembri 1989. aasta lapse õiguste 
konventsiooni, eelkõige selle artikleid 19 
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ja 34, ning kõnealuse konventsiooni 25. 
mail 2000. aastal vastu võetud laste 
müüki, lasteprostitutsiooni ja -
pornograafiat käsitlevat 
fakultatiivprotokolli. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Sellega seoses tuleb meelde tuletada, 
kui oluline on Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 16, mis käsitleb õigust 
isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Sellega seoses tuleb meelde tuletada, 
kui olulised on Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklid 7, 8, 11 ja 24, mis käsitlevad 
õigust era- ja perekonnaelu 
puutumatusele, õigust isikuandmete 
kaitsele, õigust sõna- ja teabevabadusele 
ning lapse õigusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Sellega seoses tuleb meelde tuletada, 
kui olulised on Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklid 8 ja 10, mis käsitlevad õigust era-
ja perekonnaelu puutumatusele ning 
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õigust sõnavabadusele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lasteporno, mis hõlmab laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavaid 
visuaalseid materjale, ning muud laste
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise
eriti rasked vormid laienevad ja levivad 
uute tehnoloogiate ja Interneti kasutamise 
teel.

(2) Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamine ning muud alla 18 aasta 
vanuste isikute seksuaalse kuritarvitamise 
ja ärakasutamise vormid laienevad ja 
levivad uute tehnoloogiate ja Interneti 
kasutamise teel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nõukogu raamotsusega 2004/68/JSK 
laste seksuaalse ekspluateerimise ja 
lapsporno vastu võitlemise kohta on 
ühtlustatud liikmesriikide õigusakte, et 
kriminaliseerida laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise kõige 
raskemad vormid, laiendada riiklikku 
jurisdiktsiooni ning näha ette ohvritele 
pakutav minimaalne abi. Nõukogu 
raamotsuses 2001/220/JSK (ohvrite 
seisundi kohta kriminaalmenetluses) on 
sätestatud ohvrite õigused 
kriminaalmenetluses, sealhulgas õigus 
kaitsele ja hüvitisele. Lisaks on nõukogu 
raamotsusega 2009/948/JSK
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustatud laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning
lasteporno eest süüdistuse esitamise 
kooskõlastamist.

(3) Nõukogu raamotsusega 2004/68/JSK 
laste seksuaalse ekspluateerimise ja 
lapsporno vastu võitlemise kohta on 
ühtlustatud liikmesriikide õigusakte, et 
kriminaliseerida alla 18 aasta vanuste 
isikute seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise kõige raskemad vormid, 
laiendada riiklikku jurisdiktsiooni ning 
näha ette ohvritele pakutav minimaalne 
abi. Nõukogu raamotsuses 2001/220/JSK
(ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses) on sätestatud ohvrite 
õigused kriminaalmenetluses, sealhulgas 
õigus kaitsele ja hüvitisele. Lisaks on 
nõukogu raamotsusega 2009/948/JSK
(kohtualluvuskonflikti vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses) 
hõlbustatud alla 18 aasta vanuste isikute 
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise 
ning nende suhtes sooritatava seksuaalse 
tegevuse kujutamise eest süüdistuse 
esitamise kooskõlastamist.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Rasked kuriteod, nagu laste seksuaalne 
ärakasutamine ja lasteporno, nõuavad 
terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab 
süüdistuste esitamist teo toimepanijatele,
lapsohvrite kaitset ja kõnealuste kuritegude 
tõkestamist. Kõnealuste süütegude vastase 
võitlusega seotud meetmete rakendamisel 
tuleb esikohale seada lapse huvid, nagu see 
on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ja ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis. Raamotsus 2004/68/JSK
tuleks asendada uue vahendiga, mis pakub 
terviklikku õiguslikku raamistikku selle 
eesmärgi saavutamiseks.

(5) Rasked kuriteod, nagu alla 18 aasta 
vanuste isikute seksuaalne kuritarvitamine 
ja ärakasutamine ning nende suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse
kujutamine, nõuavad terviklikku 
lähenemisviisi, mis hõlmab süüdistuste 
esitamist teo toimepanijatele, alla 18 aasta 
vanuste ohvrite kaitset ja kõnealuste 
kuritegude tõkestamist. Kõnealuste 
süütegude vastase võitlusega seotud 
meetmete rakendamisel tuleb tähtsale 
kohale seada alla 18 aasta vanuste ohvrite
huvid, nagu see on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse 
õiguste konventsioonis. Raamotsus 
2004/68/JSK tuleks asendada uue 
vahendiga, mis pakub terviklikku 
õiguslikku raamistikku selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise raskete vormide suhtes 
tuleks kohaldada tõhusaid,
proportsionaalseid ja hoiatavaid
sanktsioone. Kõnealused rasked vormid 
hõlmavad eelkõige seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise erinevaid 
vorme, mida soodustab info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia
kasutamine. Samuti tuleks lasteporno 

(6) Alla 18 aasta vanuste isikute
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise 
raskete vormide ning niisuguste tegude 
muu hulgas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
kujutamise suhtes tuleks kohaldada 
tõhusaid ja proportsionaalseid sanktsioone.
Liikmesriikides peab seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise erinevate 
vormide käsitlus vastama info- ja 
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mõiste selgemalt määratleda ja ühtlustada 
määratlus rahvusvahelistes õigusaktides 
kasutatavaga.

kommunikatsioonitehnoloogia arengule 
ning rollile, mida sellised turud võivad 
potentsiaalselt etendada sellise materjali 
tootmisel ja levitamisel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et võidelda tõhusalt alla 18 
aasta vanuste isikute seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 
nende suhtes sooritatava seksuaalse 
tegevuse kujutamise vastu, on vaja 
terviklikku lähenemisviisi, mis 
õigusrikkujate karistamise kõrval näeb 
ette ka igakülgse ohvrite kaitse ja tõhusa 
ennetustöö liikmesriikides. Ennetustöö 
peaks olema konkreetne ja pidev eelkõige 
siis, kui õpitakse kasutama uusi 
kommunikatsioonivahendeid, nt 
internetti. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
liikmesriikide poliitikat vastastikusel 
nõusolekul põhinevate seksuaalsuhete 
suhtes, mis võivad hõlmata lapsi ja mida 
võib käsitada inimese arengu juurde 
kuuluva seksuaalsuse avastamisena, võttes 
arvesse erinevaid kultuurilisi ja 
õigustavasid ning laste ja teismeliste
suhete loomise ja säilitamise uusi vorme, 
milleks muu hulgas kasutatakse info- ja 

(7) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
liikmesriikide poliitikat vastastikusel 
nõusolekul põhinevate seksuaalsuhete 
suhtes, mis hõlmavad samaealisi isikuid, 
kellest vähemalt üks on alla 18 aasta 
vanune, ja mida võib käsitada inimese 
arengu juurde kuuluva seksuaalsuse 
avastamisena, võttes arvesse erinevaid 
kultuurilisi ja õigustavasid ning noorte 
inimeste suhete loomise ja säilitamise uusi 
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kommunikatsioonitehnoloogiat. vorme, milleks muu hulgas kasutatakse 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Samas tuleb juhtida tähelepanu 
sellele, et erinevate kultuuriliste ja 
õigustavadega ei saa õigustada alla 18 
aasta vanuste isikute seksuaalset 
ahistamist ja nende suhtes sooritatava 
seksuaalse tegevuse kujutamist. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine. Sellised vahendid võivad 
hõlmata varjatud jälitustoiminguid, teabe 
pealtkuulamist või -vaatamist, varjatud 
jälgimist, sealhulgas elektroonilist 
jälgimist, ning pangakontode 
kontrollimist või muud finantsuurimist.

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks neile, 
kelle ülesandeks on selliste süütegude 
uurimine ja nende eest süüdistuse 
esitamine, ja eelkõige käivitada varajase 
hoiatamise süsteemid. Nende uurimiste 
teostamiseks tuleb hankida eelnevalt luba 
asjaomase liikmesriigi pädevalt 
õigusasutuselt ja need teostatakse 
kõnealuse asutuse järelevalve all.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Jurisdiktsiooni eeskirju tuleks muuta 
tagamaks, et lapsi seksuaalselt 
kuritarvitavale või ärakasutavale Euroopa 
Liidust pärit isikule saaks esitada 
süüdistuse isegi juhul, kui ta paneb kuriteo 
toime väljaspool Euroopa Liitu, eelkõige 
seksiturismi raames.

(9) Jurisdiktsiooni eeskirju tuleks muuta 
tagamaks, et alla 18 aasta vanuseid isikuid
seksuaalselt kuritarvitavale või 
ärakasutavale Euroopa Liidust pärit isikule 
saaks esitada süüdistuse isegi juhul, kui ta 
paneb kuriteo toime väljaspool Euroopa 
Liitu, eelkõige seksiturismi raames.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
võetakse lapsohvrite huvides, arvestades 
hinnangut nende vajadustele. Lapsohvritel
peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui lapsohvrid pöörduvad 
pädevate asutuste poole, tuleks neid kaitsta 
nende suhtes kohaldatavate, näiteks 
sisserännet või prostitutsiooni käsitlevates 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.

(10) Meetmeid alla 18 aasta vanuste 
ohvrite kaitsmiseks võetakse nende
huvides, arvestades hinnangut nende 
vajadustele. Kõnealustel ohvritel peaks 
olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui alla 18 aasta vanused 
ohvrid pöörduvad pädevate asutuste poole, 
tuleks neid kaitsta nende suhtes 
kohaldatavate, näiteks sisserännet või 
prostitutsiooni käsitlevates riiklikes 
õigusaktides sätestatud sanktsioonide eest.
Ka osalemine kriminaalmenetluses ei 
tohiks alla 18 aasta vanustele ohvritele
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, tuleks õigusrikkujate 
puhul hinnata nende ohtlikkust ja laste
vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
süütegude kordumise riski ning neil peaks 
vabatahtlikkuse alusel olema võimalik 
osaleda tõhusates sekkumisprogrammides 
või -meetmetes.

(11) Selleks et tõkestada ja minimeerida 
korduvkuritegevust, tuleks õigusrikkujate 
puhul hinnata nende ohtlikkust ja alla 18 
aasta vanuste isikute vastu suunatud 
seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Selline korraldus tuleks 
ette näha õigusrikkujate süüdimõistvas 
kohtuotsuses ning sellega tuleks arvesse 
võtta teo toimepanija õigusi vastavalt 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni artikli 5 lõikele 1 
ning artikli 7 lõikele 1. Samuti peaks
õigusrikkujatel vabatahtlikkuse alusel 
olema võimalik osaleda tugi- või 
raviprogrammides.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte lastega, 
tuleks vajaduse korral ajutiselt või alaliselt 
tõkestada, kui see on põhjendatud 
õigusrikkujate ohtlikkuse ja süütegude 
kordumise riskiga. Selliste keeldude 
rakendamist kogu ELis tuleks hõlbustada.

(12) Süüdimõistetud õigusrikkuja tegevust, 
mis eeldab korrapäraseid kontakte alla 18 
aasta vanuste isikutega, tuleks vajaduse 
korral ajutiselt või alaliselt tõkestada, kui 
see on põhjendatud õigusrikkujate 
ohtlikkuse ja süütegude kordumise riskiga.
Selliste keeldude rakendamist kogu ELis 
tuleks hõlbustada kooskõlas isikuandmete 
kaitse valdkonnas kehtivate eeskirjadega.
Selle eelduseks on seadusjärgse menetluse 
läbiviimine, kohaldades liikmesriikides 
kehtivaid õigusakte. 
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat 
visuaalset materjali, on teatavat liiki sisu,
mida ei saa pidada arvamuse 
avaldamiseks. Lasteporno vastu 
võitlemiseks on vaja vähendada lapse 
kuritarvitamist kujutava materjali levikut, 
muutes õigusrikkujate jaoks sellise sisuga 
materjali üleslaadimise Internetti senisest 
keerulisemaks. Seega tuleb võtta 
meetmeid, et eemaldada sisu allikast ja 
pidada kinni isikud, kes on süüdi laste 
kuritarvitamist kujutava visuaalse 
materjali levitamises või allalaadimises.
EL peaks eelkõige senisest tihedama 
koostöö kaudu kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega aitama 
kolmandate riikide asutustel lõplikult 
sulgeda nende territooriumil asuvad
lastepornot sisaldavad veebisaidid. Kui 
hoolimata sellistest jõupingutustes osutub 
lastepornot kajastava sisu eemaldamine 
selle allikast keeruliseks, kuna 
originaalmaterjalid ei asu ELis, tuleks
kehtestada ka mehhanismid, et tõkestada 
ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende 
kaudu levitatakse lastepornot. Sel 
eesmärgil saab kasutada erinevaid 
asjakohaseid mehhanisme, sealhulgas 
hõlbustada pädevatel õigus- või 
politseiasutustel korralduste andmist 
sellise juurdepääsu tõkestamiseks või 
toetada ja ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks. Selleks et eemaldada laste 
kuritarvitamist kujutav materjal ja 
tõkestada sellele juurdepääsu, tuleks luua 

(13) Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamine on sellist liiki sisu, mille 
tootmine, levitamine, paljundamine või 
omandamine ei ole kaitstud põhiõigustele 
tuginemisega. Mõistega ,,seksuaalse 
tegevuse kujutamine” soovitakse 
kuritarvitamise mõistet laiendada 
igasugusele seksuaalsele tegevusele, mida 
sooritatakse alla 18 aasta vanuste isikute 
suhtes, ka sel juhul, kui neid sunnitakse 
sellisele tegevusele iseenda suhtes. Seega 
tuleb võtta meetmeid, et viivitamata
eemaldada sisu allikast ja pidada kinni 
isikud, keda peetakse süüdlaseks sellise 
sisu levitamises või allalaadimises, ning 
kohaldada nende suhtes seadusjärgset 
menetlust. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ning kahe- või 
mitmepoolsete kokkulepete abil aitama 
kolmandate riikide asutustel lõplikult 
sulgeda nende territooriumil asuvad 
veebisaidid, mille sisuks on alla 18 aasta 
vanuste isikute suhtes sooritatav 
seksuaalne tegevus. Tugevdada tuleks
koostööd rahvusvahelise Interneti 
vihjeliinide liiduga (INHOPE). Topelttöö 
vältimiseks tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada. Sellises 
tegevuses tuleb arvesse võtta 
lõppkasutajate õigusi, järgida kehtivaid 
õigus- ja kohtumenetlusi ning pidada kinni 
Euroopa inimõiguste konventsioonist ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast.
Turvalisema Interneti programmiga on 
loodud vihjeliinide võrgustik, et koguda 
teavet võrgus leviva ebaseadusliku sisuga 
materjali peamiste liikide kohta ning 
tagada, et sellise materjali kohta edastatud 
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riiklike asutuste koostöö ja seda tugevdada, 
eelkõige selleks, et tagada võimalikult 
täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

teateid uuritakse ja vahetatakse.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt võitlust laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning
lasteporno vastu, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja 
toime tõttu on seda parem saavutada 
Euroopa Liidu tasandil, võib Euroopa Liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklites 3 ja 5 viidatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Viimati 
nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(14) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt võitlust alla 18 aasta vanuste 
isikute seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning nende suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamise vastu, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja 
toime tõttu on seda parem saavutada 
Euroopa Liidu tasandil, võib Euroopa Liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklites 3 ja 5 viidatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise keeldu, lapse 
õigusi, õigust vabadusele ja turvalisusele, 
sõna- ja teabevabadust, isikuandmete 
kaitset, õigust tõhusale õiguskaitsele ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele ning 
kuritegude ja karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige on 
käesoleva direktiivi eesmärk tagada
nimetatud õiguste täielik austamine ja 
sellest tuleks lähtuda ka direktiivi 
rakendamisel.

(15) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige inimväärikust, 
piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise keeldu, lapse 
õigusi, õigust vabadusele ja turvalisusele, 
sõna- ja teabevabadust, isikuandmete 
kaitset, õigust tõhusale õiguskaitsele ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele ning 
kuritegude ja karistuste seaduslikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. Eelkõige
tagatakse käesoleva direktiiviga nimetatud 
õiguste täielik austamine ja sellest tuleks 
lähtuda ka direktiivi rakendamisel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Internetis alla 18 aasta vanuste 
isikute seksuaalse ärakasutamise, 
kuritarvitamise ja nende vastu suunatud 
seksuaalse vägivalla ärahoidmine on 
eetilisest ja hariduslikust seisukohast väga 
oluline ning alla 18 aasta vanuste isikute 
õiguste austamise edendamine on kõigi 
ennetusmeetmete alus. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada 
miinimumeeskirjad kuritegude ja 
sanktsioonide määratlemiseks laste

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada 
miinimumeeskirjad kuritegude ja 
sanktsioonide määratlemiseks alla 18 aasta 
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seksuaalse ärakasutamise puhul. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, et 
tugevdada kuritegude tõkestamist ja 
kuriteoohvrite kaitset.

vanuste isikute seksuaalse kuritarvitamise 
ja ärakasutamise ning nende suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamise puhul. Samuti on direktiivi 
eesmärk kehtestada üldsätted, et tugevdada 
kuritegude tõkestamist ja kuriteoohvrite 
kaitset.

Selgitus

Direktiivis tuleks rääkida ühtselt „seksuaalsest kuritarvitamisest, seksuaalsest 
ärakasutamisest ja alla 18 aasta vanuste isikute suhtes sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamisest”. Maksimumkaristuste miinimummääradest tuleks loobuda, kuna kehtestatu 
seaks kahtluse alla ELi liikmesriikide karistussüsteemid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „laps” – alla 18 aasta vanune isik; välja jäetud

Selgitus

Direktiivi ettepanekus sekkutakse tugevalt ELi liikmesriikide kriminaalõiguse erivaldkondade 
süsteemi. Eelkõige ei tohiks direktiivi ettepanekuga kaotada paljudes ELi liikmesriikides 
juurdunud kolmeastmelist eristust lapse (kuni 14 eluaastat), nooruki (14 kuni 18 eluaastat) ja 
noore täiskasvanu (kuni 21 eluaastat) vahel. Seetõttu tuleb loobuda mõiste „laps” kogu 
Euroopas kehtivast määratlusest.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „lasteporno”: b) „alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamine”:

Muudatusettepanek 26
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) materjal, milles visuaalselt kujutatakse
last, kes on kaasatud tegelikku või 
jäljendatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse, või

i) materjal, milles visuaalselt kujutatakse
alla 18 aasta vanust isikut, kes on 
kaasatud tegelikku või jäljendatud 
ühemõtteliselt seksuaalsesse tegevusse, või

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lapse suguelundite kujutamine eelkõige 
seksuaalsel eesmärgil või

ii) alla 18 aasta vanuse isiku suguelundite 
kujutamine eelkõige seksuaalsel eesmärgil;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) materjal, milles visuaalselt kujutatakse 
lapsena näivat isikut, kes on kaasatud 
tegelikku või jäljendatud ühemõtteliselt 
seksuaalsesse tegevusse, või lapsena näiva 
isiku suguelundite kujutamine eelkõige 
seksuaalsel eesmärgil või

välja jäetud

Selgitus

Karistatavuse sidumine niisuguste süüteokoosseisu tunnustega nagu „lapsena näivus” ja 
„realistlik kujutis” laiendab karistatavust ulatuslikult. Süüteokoosseisu tunnused tunduvad 
olevat liiga ebamäärased, kuna igaühel on erinevad ettekujutused nii lapsena näivusest kui ka 
realistlikest või tõetruudest kujutistest. Karistada tuleks tegusid, mis on suunatud isikute või 
nende seksuaalse enesemääramise vastu, mitte aga ettekujutust sellest.



PE442.976v03-00 18/47 AD\839976ET.doc

ET

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) realistlik kujutis lapsest, kes on 
kaasatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse, või lapse suguelundite realistlik 
kujutamine eelkõige seksuaalsel 
eesmärgil, sõltumata sellise lapse 
tegelikust olemasolust;

välja jäetud

Selgitus

Karistatavuse sidumine niisuguste süüteokoosseisu tunnustega nagu „lapsena näivus” ja 
„realistlik kujutis” laiendab karistatavust ulatuslikult. Süüteokoosseisu tunnused tunduvad
olevat liiga ebamäärased, kuna igaühel on erinevad ettekujutused nii lapsena näivusest kui ka 
realistlikest või tõetruudest kujutistest. Karistada tuleks tegusid, mis on suunatud isikute või 
nende seksuaalse enesemääramise vastu, mitte aga ettekujutust sellest.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) lapsest, kes on kaasatud tegelikku või 
jäljendatud ühemõtteliselt seksuaalsesse 
tegevusse või

i) alla 18 aasta vanusest isikust, kes on 
kaasatud tegelikku või jäljendatud 
ühemõtteliselt seksuaalsesse tegevusse, või

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) eelkõige seksuaalsel eesmärgil lapse
suguelunditest;

ii) eelkõige seksuaalsel eesmärgil alla 18 
aasta vanuse isiku suguelunditest;
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „juriidiline isik” – üksus, millel on 
kohaldatava õiguse alusel juriidilise isiku 
staatus, välja arvatud riigid või avalik-
õiguslikud asutused, kes teostavad 
riigivõimu, ning avalik-õiguslikud 
rahvusvahelised organisatsioonid.

välja jäetud

Selgitus

Kriminaalvastutuse kohaldamist juriidiliste isikute suhtes ELi liikmesriikide 
kriminaalõigussüsteemides valdavalt ei tunta ja seetõttu tuleks sellest loobuda. Seega puudub 
materiaalses kriminaalõiguses vajadus juriidilise isiku määratluse järele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–5 nimetatud 
tahtlike tegude karistatavus.

1. Kuna kriminaalõigussüsteemid 
moodustavad iga liikmesriigi lahutamatu 
osa, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, et tagada, et järgmised tahtlikud 
teod loetakse õigusaktides süütegudeks ja 
et selliste tegude eest määratakse 
asjaomase riigi karistussüsteemi kohaselt 
teo raskusastmele vastav karistus.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise
isiku seksuaalset kuritarvitamist või 
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seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

3. Riiklike õigusaktide kohaselt loetakse
lapseealise isiku seksuaalsuhtesse
kaasamist teoks lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapsega seksuaalsuhtes osalemise eest, 4. Alla 18 aasta vanuse isikuga
seksuaalsuhtes osalemise eest,

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui selleks on kuritarvitatud lapse suhtes 
saavutatud usaldust, võimu või mõju,
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

i) kui selleks on kuritarvitatud kõnealuse 
isiku suhtes saavutatud usaldust, võimu või 
mõju, või
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude või sõltuvussuhte tõttu tekkinud 
olukorda, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

ii) kui selleks on kuritarvitatud kõnealuse 
isiku eriti kaitsetut, eelkõige vaimse või 
füüsilise puude või sõltuvussuhte tõttu 
tekkinud olukorda või

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi,

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

loetakse seda teoks lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

5. Alla 18 aasta vanuse isiku sundimist
seksuaalsuhtesse kolmanda isikuga
loetakse teoks lõike 1 tähenduses.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada lõigetes 2–11 
nimetatud tahtlike tegude karistatavus.

1. Kuna kriminaalõigussüsteemid 
moodustavad iga liikmesriigi lahutamatu 
osa, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, et tagada, et järgmised tahtlikud 
teod loetakse õigusaktides süütegudeks ja 
et selliste tegude eest määratakse 
asjaomase riigi karistussüsteemi kohaselt 
teo raskusastmele vastav karistus.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

2. Alla 18 aasta vanuse isiku
pornograafilises etteastes osalema
panemist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

3. Alla 18 aasta vanuse isiku
pornograafilises etteastes osalemisest 
majandusliku kasu teenimist või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil
ärakasutamist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

4. Alla 18 aasta vanuse isiku osalusel 
toimuva pornograafilise etteaste teadlikku 
jälgimist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

5. Alla 18 aasta vanuse isiku
pornograafilises etteastes osalemiseks
värbamist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

6. Alla 18 aasta vanuse isiku osalema
panemist seksuaalses tegevuses või selle 
ärakasutamist, kui selle eest antakse või 
lubatakse raha või muus vormis hüvitist 
või tasu, sõltumata sellest, kas nimetatud 
makse, lubadus või tasu antakse sellele 
alla 18 aasta vanusele isikule või 
kolmandale isikule, loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või 
lapse muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Alla 18 aasta vanuse isikuga
seksuaalsuhtes osalemist ja selle eest raha 
või muus vormis hüvitise või tasu andmist 
või lubamist, sõltumata sellest, kas 
nimetatud makse, lubadus või tasu 
antakse sellele isikule või kolmandale 
isikule, loetakse teoks lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Alla 18 aasta vanuse isiku
pornograafilises etteastes osalemisele
sundimist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

10. Alla 18 aasta vanuse isiku värbamist 
või sundimist selleks, et ta osaleks 
seksuaalses tegevuses, kui selle eest
antakse või lubatakse raha või muus 
vormis hüvitist või tasu, sõltumata sellest, 
kas nimetatud makse, lubadus või tasu 
antakse sellele isikule või kolmandale 
isikule, loetakse teoks lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lastepornoga seotud süüteod Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatava seksuaalse tegevuse 
kujutamisega seotud süüteod

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 1. Kuna kriminaalõigussüsteemid 
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meetmed, et tagada lõigetes 2–6 nimetatud 
tahtlike tegude karistatavus.

moodustavad iga liikmesriigi lahutamatu 
osa, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, et tagada, et järgmised tahtlikud 
teod loetakse õigusaktides süütegudeks ja 
et selliste tegude eest määratakse 
asjaomase riigi karistussüsteemi kohaselt
teo raskusastmele vastav karistus.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lasteporno omandamise ja omamise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

2. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali omandamist ja omamist loetakse 
teoks lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane 
vangistus.

3. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust 
kujutavale materjalile info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemist loetakse 
teoks lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

4. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali turustamist, levitamist ja 
edastamist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

5. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali pakkumist, tarnimist ja 
kättesaadavaks tegemist loetakse teoks 
lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

6. Alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavat seksuaalset tegevust kujutava 
materjali tootmist loetakse teoks lõike 1 
tähenduses.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada järgmise tahtliku teo 
karistatavus:

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada, et järgmine tahtlik tegu on 
karistatav ja sellise teo eest määratakse 
asjaomase riigi karistussüsteemi kohaselt 
teo raskusastmele vastav karistus:

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, 
kes on asjaomaste riiklike õigusaktide 
kohaselt lapseeas, kui sellisele ettepanekule
on järgnenud konkreetne tegu, mille

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu
isikule, kes on asjaomaste riiklike 
õigusaktide kohaselt lapseeas, tehtud 
kohtumisettepanek, kui sellisele 
ettepanekule järgnenud tegude tulemusel
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tulemusel selline kohtumine toimus, 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

toimus selline kohtumine.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–6 
nimetatud süütegudele kihutamine ja 
kaasaaitamine on karistatav.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–6 
nimetatud süütegudele kihutamine ja 
kaasaaitamine on õigusaktides sätestatud 
kuriteo koosseisuna ning riigi 
karistussüsteemi alusel karistatav
vastavalt teo raskusastmele.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et selliste süütegude 
toimepanemise katse, mis on nimetatud 
artikli 3 lõigetes 3–5, artikli 3 lõikes 2 
seoses seksuaalse kuritarvitamise 
pealtvaatamisega, artikli 4 lõigetes 2 ja 3 
ning 5–11 ning artikli 5 lõigetes 2 ja 4–6, 
on karistatav.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et selliste süütegude 
toimepanemise katse, mis on nimetatud 
artikli 3 lõigetes 3–5, artikli 3 lõikes 2 
seoses seksuaalse kuritarvitamise 
pealtvaatamisega, artikli 4 lõigetes 2 ja 3 
ning 5–11 ning artikli 5 lõigetes 2 ja 4–6, 
on õigusaktides sätestatud kuriteo 
koosseisuna ning riigi karistussüsteemi 
alusel karistatav vastavalt teo 
raskusastmele.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada järgmise tahtliku teo 
karistatavus:

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et ära hoida või keelata 
järgmised tahtlikud teod ja sätestada need 
õigusaktides kuriteo koosseisuna ning 
näha riigi karistussüsteemi alusel 
vastavalt teo raskusastmele ette karistus:

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikega 2 seoses seksuaalsuhte 
pealtvaatamisega, artikli 3 lõikega 3, artikli 
4 lõigetega 2 ja 4 ning artikliga 5 ei 
reguleerita laste omavahelisi või laste ja 
nendega samaealiste või neile 
psühholoogilise ja füüsilise arengu või 
küpsuse poolest lähedaste isikute 
vastastikusel nõusolekul põhinevaid 
seksuaalsuhteid, kui need ei hõlma 
kuritarvitamist.

Artikli 3 lõikega 2 seoses seksuaalsuhte 
pealtvaatamisega, artikli 3 lõikega 3, artikli 
4 lõigetega 2 ja 4 ning artikliga 5 ei 
reguleerita isikute, kellest vähemalt üks on 
alla 18 aasta vanune, omavahelisi või 
samaealiste või neile psühholoogilise ja 
füüsilise arengu või küpsuse poolest 
lähedaste isikute vastastikusel nõusolekul 
põhinevaid seksuaalsuhteid, kui need ei 
hõlma kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui järgmised asjaolud ei ole juba 
artiklites 3–7 nimetatud süüteokoosseisu 
tunnuseks, peetakse neid käesoleva 
direktiivi tähenduses raskendavateks 
asjaoludeks:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
seadusandlikud või muud meetmed 
tagamaks, et järgimisi asjaolusid, kui need
ei ole juba süüteokoosseisu tunnuseks, 
käsitletakse artiklites 3–7 nimetatud
kuriteo koosseisude puhul karistuse 
määramisel raskendavate asjaoludena:
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) laps on riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseealine;

a) ohver on riiklike õigusaktide kohaselt 
lapseealine;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) süütegu pandi toime lapse suhtes, kes oli 
eriti kaitsetus olukorras, eelkõige vaimse 
või füüsilise puude või sõltuvussuhte tõttu;

b) süütegu pandi toime ohvri suhtes, kes 
oli eriti kaitsetus olukorras, eelkõige 
vaimse või füüsilise puude või 
sõltuvussuhte tõttu;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) süüteo pani toime pereliige, lapsega
koos elav isik või oma võimu 
kuritarvitanud isik;

c) süüteo pani toime pereliige, ohvriga
koos elav isik või oma võimu 
kuritarvitanud isik;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) süüteoga seati ohtu lapse elu; g) süüteoga seati ohtu ohvri elu;
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) süütegu hõlmas rasket vägivalda või 
sellega põhjustati lapsele suurt kahju.

h) süütegu hõlmas rasket vägivalda või 
sellega põhjustati ohvrile suurt kahju.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt ühe lõikes 1 nimetatud 
raskendava asjaolu korral võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, 
et artiklites 3–6 nimetatud süütegude eest 
määratakse tõhus, proportsionaalne ja 
hoiatav karistus, mis on karmim kui ilma 
raskendavate asjaoludeta toimepandud 
süüteo eest artiklites 3–6 sätestatud 
karistus.

2. Vähemalt ühe lõikes 1 nimetatud 
raskendava asjaolu korral võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, 
et artiklites 3–6 nimetatud süütegude eest 
määratakse tõhus, proportsionaalne ja 
hoiatav karistus, mis on karmim kui ilma 
raskendavate asjaoludeta toimepandud 
süüteo eest artiklites 3–6 sätestatud karistus
ning mis on liikmesriikide õigusaktides 
sätestatud kuriteo koosseisuna ja vastab 
riigi karistussüsteemi alusel teo 
raskusastmele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, võib ajutiselt või alaliselt 
tõkestada.

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte alla 18 aasta vanuste isikutega, 
võib ajutiselt või alaliselt tõkestada.



PE442.976v03-00 32/47 AD\839976ET.doc

ET

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte lastega, 
eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse 
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva direktiivi 
artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 6 
kohase päringu korral teave mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte alla 18 
aasta vanuste isikutega, eelkõige juhul, 
kui päringu teinud liikmesriik seab teatud 
tegevuse tingimuseks asjaolu, et 
kandidaadid ei ole mõistetud süüdi mõnes 
käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos, edastatakse nimetatud 
raamotsuse artikli 6 kohase päringu korral 
teave mõnes käesoleva direktiivi artiklites 
3–7 nimetatud süüteos tehtud 
süüdimõistvast kohtuotsusest tuleneva 
õiguste äravõtmise kohta isiku 
kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele ning et asjaomaseid õiguste 
äravõtmist käsitlevaid isikuandmeid võib 
nimetatud raamotsuse artikli 7 lõigete 2 ja 
4 kohaselt igal juhul sellisel eesmärgil 
kasutada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et juriidilist isikut saab 
vastutusele võtta artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest, mille on tema kasuks toime 
pannud eraisikuna või juriidilise isiku 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et juriidilist isikut saab 
vastutusele võtta artiklites 3–7 nimetatud 
süütegude eest, mille on tema kasuks toime 
pannud eraisikuna või juriidilise isiku 
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organi liikmena tegutsenud isik, kes on 
juriidilise isiku juures juhtival kohal ühel 
järgmistest alustest:

organi liikmena tegutsenud füüsiline isik, 
kes on juriidilise isiku juures juhtival kohal 
ühel järgmistest alustest:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Juriidilise isiku suhtes kohaldatavad 
sanktsioonid
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artikli 11 lõike 1 
kohaselt vastutusele võetud juriidilise 
isiku suhtes kohaldatakse tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone, mille hulka kuuluvad 
kriminaalõiguslikud ja muud trahvid ning 
võivad kuuluda muud sanktsioonid, 
näiteks:
a) riiklike hüvitiste või abi saamise 
õigusest ilmajätmine;
b) ajutine või alaline ettevõtluskeeld;
c) kohtuliku järelevalve alla võtmine;
d) sundlõpetamine;
e) süüteo toimepanekuks kasutatud 
üksuste ajutine või lõplik sulgemine.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artikli 11 lõike 2 
kohaselt vastutusele võetud juriidilise 
isiku suhtes kohaldatakse tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi 
või meetmeid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta
lapsohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–

Liikmesriigid näevad ette võimaluse jätta
ohvrile artiklis 4 ja artikli 5 lõigetes 4–6 
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6 nimetatud süütegudes süüdistus esitamata 
või karistus määramata, kui tema 
osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.

nimetatud süütegudes süüdistus esitamata 
või karistus määramata, kui tema 
osalemine ebaseaduslikus tegevuses 
tulenes otseselt asjaolust, et tema suhtes oli 
toime pandud mõni selline süütegu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine, ning võimaldavad korraldada 
varjatud jälitustoiminguid vähemalt 
juhtumites, kus kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada tõhusate 
uurimisvahendite kättesaadavus isikutele, 
üksustele või asutustele, kelle ülesandeks 
on artiklites 3–7 nimetatud süütegude 
uurimine või nende eest süüdistuse 
esitamine, ning võimaldavad korraldada 
varjatud jälitustoiminguid vähemalt 
juhtumites, kus kasutatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat. Nende 
uurimiste teostamiseks tuleb hankida 
eelnevalt luba asjaomase liikmesriigi 
pädevalt õigusasutuselt ja uurimised 
teostatakse kõnealuse asutuse järelevalve 
all.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige lastepornot kujutavaid
materjale, nagu fotod ja audiovisuaalsed 
salvestused, mis on edastatud või 
kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et uurimisüksused või -asutused 
saaksid püüda tuvastada artiklites 3–7 
nimetatud süütegude ohvrid, analüüsides 
selleks eelkõige materjale, nagu fotod ja 
audiovisuaalsed salvestused, mis on 
edastatud või kättesaadavaks tehtud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et riiklike õigusaktide 
kohaste konfidentsiaalsusnõuetega, mida 
kohaldatakse lastega tööd hõlmavate 
teatud kutsealade suhtes, ei piirata selliste 
kutsealade esindajate võimalust teatada 
lastekaitse eest vastutavatele asutustele 
olukorrast, mille puhul neil on alust arvata, 
et laps on mõne artiklites 3–7 nimetatud 
süüteo ohver.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et riiklike õigusaktide 
kohaste konfidentsiaalsusnõuetega, mida 
kohaldatakse alla 18 aasta vanuste 
isikutega tööd hõlmavate teatud kutsealade 
suhtes, ei piirata selliste kutsealade 
esindajate võimalust teatada lastekaitse 
eest vastutavatele asutustele olukorrast, 
mille puhul neil on alust arvata, et alla 18 
aasta vanune isik on mõne artiklites 3–7 
nimetatud süüteo ohver.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et julgustada isikut, kes teab või 
kahtlustab heas usus mis tahes artiklites 3–
7 nimetatud süüteo toimepanemist, teatama 
sellest pädevatele asutustele.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et julgustada isikut, kes teab või 
kahtlustab heas usus alla 18 aasta vanuse 
isiku suhtes mis tahes artiklites 3–7 
nimetatud süüteo toimepanemist, teatama 
sellest pädevatele asutustele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selliste infoteenuste 
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pakkumiseks nagu spetsiaalsed 
usaldustelefonid ja veebilehed, mille abil 
anda alla 18 aasta vanustele isikutele nõu 
ja pakkuda abi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et koolides toimuks ennetustöö 
eesmärgiga parandada alla 18 aasta 
vanuste isikute arusaamist iga inimese 
õigustest, enese ja teiste austamisest ning 
aidata neil ära tunda häiriv käitumine, 
mille puhul on tegemist eraellu tungimise 
või ärakasutamisega. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 3–7 nimetatud süütegude
ohvrile pakutakse abi, toetust ja kaitset, 
võttes arvesse lapse huvisid.

1. Alla 18 aasta vanusele isikule, kes on
artiklites 3–7 nimetatud süütegude ohver,
pakutakse abi, toetust ja kaitset, võttes 
arvesse kõnealuse isiku huvisid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui ei ole teada 
sellise isiku vanus, kelle suhtes on toime 
pandud mõni artiklites 3–7 nimetatud 
süütegu, ja on põhjust arvata, et isik on
laps, käsitatakse isikut lapsena, et ta saaks 

2. Liikmesriigid tagavad, et kui ei ole teada 
sellise isiku vanus, kelle suhtes on toime 
pandud mõni artiklites 3–7 nimetatud 
süütegu, ja on põhjust arvata, et isik on alla 
18 aasta vanune, käsitatakse isikut
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kuni tema vanuse kindlakstegemiseni 
kooskõlas artiklitega 18 ja 19 viivitamata 
abi, toetust ja kaitset.

sellisesse vanuserühma kuuluvana, et ta 
saaks kuni tema vanuse kindlakstegemiseni 
kooskõlas artiklitega 18 ja 19 viivitamata 
abi, toetust ja kaitset.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed ohvri 
lühi- ja pikaajaliseks abistamiseks ja 
toetamiseks tema füüsilise ja 
psühhosotsiaalse taastumise raames 
võetakse pärast iga lapsohvri konkreetse 
olukorra hindamist, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse lapse seisukohti, 
vajadusi ja huve.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et erimeetmed ohvri 
lühi- ja pikaajaliseks abistamiseks ja 
toetamiseks tema füüsilise ja 
psühhosotsiaalse taastumise raames 
võetakse pärast iga ohvri konkreetse 
olukorra hindamist, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ohvri seisukohti, 
vajadusi ja huve.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklites 3–7 nimetatud süütegude
ohvrit käsitatakse raamotsuse 
2001/220/JSK artikli 2 lõike 2, artikli 8 
lõike 4 ja artikli 14 lõike 1 kohaselt eriti 
kaitsetu ohvrina.

3. Alla 18 aasta vanust isikut, kes on
artiklites 3–7 nimetatud süütegude ohver,
käsitatakse raamotsuse 2001/220/JSK 
artikli 2 lõike 2, artikli 8 lõike 4 ja artikli 
14 lõike 1 kohaselt eriti kaitsetu ohvrina.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et algatada teavitus- ja muid 
kampaaniaid, et hoida ära alla 18 aasta 
vanuste isikute suhtes sooritatava 
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seksuaalse tegevuse kujutamise ohtu, 
keskendudes eelkõige sellele, kuidas 
kuritegu tuvastada ja seda ennetada.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et aidata ja soodustada 
õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, noortejuhte ja 
kõiki alla 18 aasta vanuste isikutega 
töötavaid inimesi oma õppekava või 
tegevuse raames meedia- ja internetialase 
hariduse edendamisel, et õpetada alla 18 
aasta vanustele isikutele käitumisviise, 
mis aitavad neid ohust päästa. On väga 
oluline õpetada alla 18 aasta vanustele 
isikutele, kuidas internetti turvaliselt 
kasutada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et haridusmeetmed kuuluksid 
iga haridustaseme põhieesmärkide ja 
väärtuste hulka. Väga oluline on alla 18 
aasta vanustes isikutes välja arendada 
austus- ja õiglustunne, mis võimaldab neil 
arendada austust enese ja teiste inimeste, 
asutuste ja keskkonna vastu. Ainult siis, 
kui alla 18 aasta vanusel isikul on keegi, 
kes teda kuulab, on tal võimalik aru 
saada, et ta oleks võinud langeda 
kuritarvitamise ohvriks, ja tunda ära 
häiriv või pealetükkiv käitumine, millega 
ta oleks võinud kokku puutuda.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lapsohvri kaitse kriminaaluurimises ja -
menetluses

Ohvri kaitse kriminaaluurimises ja -
menetluses
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad lapsohvrile kriminaaluurimises 
ja -menetluses eriesindaja, kui riiklike 
õigusaktide kohaselt vanemliku vastutuse 
kandjad ei saa last esindada enda ja
lapsohvri huvide konflikti tõttu või kui
laps on saatjata või perekonnast lahutatud.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et õigusasutused 
määravad alla 18 aasta vanusele ohvrile
kriminaaluurimises ja -menetluses 
eriesindaja, kui riiklike õigusaktide 
kohaselt vanemliku vastutuse kandjad ei 
saa alla 18 aasta vanust isikut esindada 
enda ja kõnealuse ohvri huvide konflikti 
tõttu või kui alla 18 aasta vanune ohver
on saatjata või perekonnast lahutatud.
Enne otsuse tegemist tuleb ohver ära 
kuulata.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lapsohvrile
pakutakse viivitamata tasuta 
õigusnõustamist ja esindamist, sealhulgas 
hüvitise taotlemise korral.

2. Liikmesriigid tagavad, et alla 18 aasta 
vanusele ohvrile pakutakse viivitamata 
tasuta õigusnõustamist ja esindamist, 
sealhulgas hüvitise taotlemise korral.
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toimuvad vestlused lapsohvriga
põhjendamatu viivituseta pärast asjaoludest 
teatamist pädevatele asutustele;

a) toimuvad vestlused alla 18 aasta vanuse 
ohvriga alati põhjendamatu viivituseta 
pärast asjaoludest teatamist pädevatele 
asutustele;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toimuvad vestlused lapsohvriga 
vajaduse korral selleks loodud või 
kohandatud ruumides;

b) toimuvad vestlused alla 18 aasta vanuse 
ohvriga alati selleks loodud või 
kohandatud ruumides;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) juhib vestlust lapsohvriga või viibib 
selle juures selleks koolitatud spetsialist;

c) juhib vestlust alla 18 aasta vanuse 
ohvriga või viibib selle juures alati selleks 
koolitatud spetsialist;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) juhivad võimaluse ja vajaduse korral
kõiki lapsohvriga peetavaid vestlusi samad 
isikud;

d) juhivad kõiki alla 18 aasta vanuse 
ohvriga peetavaid vestlusi alati samad 
isikud;
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Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) võib lapsohvriga kaasas olla tema 
esindaja või vajaduse korral tema valitud 
täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole 
tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

f) võib alla 18 aasta vanuse ohvriga
kaasas olla tema esindaja või vajaduse 
korral tema valitud täiskasvanu, kui selle 
isiku suhtes ei ole tehtud vastupidist 
põhjendatud otsust.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegude kriminaaluurimise 
raames võib filmida kõiki lapsohvriga või 
vajaduse korral lapstunnistajaga peetavaid 
vestlusi ning et selliseid filmitud vestlusi 
võib vastavalt riiklikes õigusaktides 
sätestatud eeskirjadele kasutada 
kriminaalmenetluses tõendina.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3–7 
nimetatud süütegude kriminaaluurimise 
raames võib filmida kõiki alla 18 aasta 
vanuse ohvriga või vajaduse korral alla 18 
aasta vanuse tunnistajaga peetavaid 
vestlusi ning et selliseid filmitud vestlusi 
võib vastavalt riiklikes õigusaktides 
sätestatud eeskirjadele kasutada 
kriminaalmenetluses tõendina.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lapsohvri võib ära kuulata kohtusse 
toomata, kasutades selleks eelkõige 
asjakohast kommunikatsioonitehnoloogiat.

b) alla 18 aasta vanuse ohvri võib ära 
kuulata kohtusse toomata, kasutades 
selleks eelkõige asjakohast 
kommunikatsioonitehnoloogiat.
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Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates sekkumisprogrammides või –
meetmetes, mille eesmärk on vältida ja 
minimeerida laste vastu suunatud 
seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Sellistes programmides 
või meetmetes on vastavalt riiklikus 
õiguses sätestatud tingimustele võimalik 
osaleda nii vanglas kui ka väljaspool 
vanglat kogu kriminaalmenetluse jooksul.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates sekkumisprogrammides või -
meetmetes, mille eesmärk on vältida ja 
minimeerida alla 18 aasta vanuste isikute
vastu suunatud seksuaalse iseloomuga 
süütegude kordumise riski. Sellistes 
programmides või meetmetes on vastavalt 
riiklikus õiguses sätestatud tingimustele 
võimalik osaleda nii vanglas kui ka 
väljaspool vanglat kogu 
kriminaalmenetluse jooksul.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid sekkumisprogramme või -
meetmeid kohandatakse vastavalt 
seksuaalse iseloomuga süütegusid 
toimepanevate laste konkreetsetele 
arenguvajadustele, sealhulgas lapsed, kes 
ei ole kriminaalvastutusele võtmise eas.

Selliseid sekkumisprogramme või -
meetmeid kohandatakse vastavalt 
seksuaalse iseloomuga süütegusid 
toimepanevate isikute konkreetsetele 
arenguvajadustele, sealhulgas isikud, kes ei 
ole kriminaalvastutusele võtmise eas.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Ennetusmeetmed

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
kaitsta senisest tugevamalt alla 18 aasta 
vanuste isikute õigusi selliste kolmandate 
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isikute suhtes, kes töötavad nendega 
hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse 
valdkonnas ning kohtus või politseis, 
samuti spordi, kultuuri ja vaba aja 
veetmisega seotud valdkondades. Sellised 
meetmed hõlmavad juba varases lapseeas 
algavat meediakasvatust, millega alla 18 
aasta vanuseid isikuid õpetatakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat ohutult 
kasutama ning selgitatakse selle 
kasutamisega kaasnevaid ohte. Sellesse 
kasvatustöösse kaasatakse võrdselt nii 
lapsevanemad, õpetajad kui ka koolivälise 
hariduse pakkujad. 
2. Liikmesriigid ergutavad meediat selle 
haridus- ja teavitamiskohustuse raames 
osalema meediaõpetuse andmisel.
3. Liikmesriigid innustavad erasektorit 
(eelkõige infotehnoloogia ja 
kommunikatsiooni, turismi, panganduse 
ja rahanduse valdkonnas) ning 
kodanikuühiskonda osalema sellise 
poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel, 
mille eesmärk on ära hoida alla 18 aasta 
vanuste isikute seksuaalset ärakasutamist 
ja kuritarvitamist ning võidelda selle vastu 
iseregulatsiooni ja pädevate asutuste 
vahel teabe vahetamise abil.
4. Liikmesriigid kindlustavad vajaliku 
rahastamise erifondide loomisega, et viia 
ellu alla 18 aasta vanuste isikute 
seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise ärahoidmise ja selle eest 
kaitsmise projekte ja programme.
5. Komisjon toetab struktureeritud 
dialoogi raames liikmesriikide 
jõupingutusi ning kannab hoolt selle eest, 
et liikmesriigid vahetaksid korrapäraselt 
teavet võetud meetmete kohta. Sel moel 
aitab komisjon kaasa parimate tavade 
levikule.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et õpilasi ja õpetajaid 
teavitataks alg-, põhi- ja keskkoolis alla 
18 aasta vanuste isikute seksuaalse 
ärakasutamise ja kuritarvitamisega seotud 
ohtudest ning olemasolevatest 
kaitsemeetmetest. Sellise teabe andmine 
peaks olema üldise seksuaalkasvatuse osa 
ning selles tuleks pöörata erilist 
tähelepanu uute info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendite 
kasutamisega seotud ohtudele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 Artikkel 21

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamine

 Teabe- ja suhtlusvõrgustike valdkonnas 
võetavad meetmed

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse.
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid,
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kõrvaldada elektroonilistest 
teabe- ja suhtlusvõrgustikest viivitamatult 
alla 18 aasta vanuste isikute suhtes 
sooritatavaid seksuaalseid tegevusi 
kujutav materjal. Selline sisu 
eemaldatakse liikmesriigis kehtestatud 
korra alusel, võttes asjakohaseid
kaitsemeetmeid, et eemaldataks ainult see 
osa, mille eemaldamine on vältimatult 
vajalik. Lisaks sellele peab Euroopa Liit 
läbirääkimisi kolmandate riikidega, et
nende territooriumil asuvatest serveritest 
selline sisu kiiresti eemaldataks. Lisaks 
suurendavad liikmesriigid ja ELi 
institutsioonid ning Europol koostööd 
Interneti vihjeliinide liiduga (INHOPE), 
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et selline sisu kiiresti eemaldataks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

2. Muude meetmete võtmine sellise sisu 
tõkestamiseks, nagu veebilehtedele 
juurdepääsu blokeerimine, on 
liikmesriikide pädevuses. Selliste 
meetmete võtmise tingimus on see, et sisu 
eemaldamiseks on ära proovitud kõik 
meetmed, mistõttu on olemas piisav 
tõestus selle kohta, et sisu eemaldamine ei 
ole võimalik. Lisaks piirdutakse meetmete 
puhul vaid vältimatult vajaliku 
teostamisega, nende võtmiseks on vaja 
kohtu luba ning meetme võtmisest 
mõjutatud isikuid teavitatakse meetme 
võtmise põhjustest. Asjaomased isikud 
võivad kasutada õigust pöörduda kohtu 
poole.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Aruandlus

Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile aruande meetmete kohta, 
mis on võetud liikmesriikides ning 
Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil alla 
18 aasta vanuste isikute seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise 
tõkestamiseks, sellist tegevust kujutava 
materjali kõrvaldamiseks, süüteo 
toimepanijate tuvastamiseks ning nii 
sellise materjali tootja kui ka kasutaja 
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suhtes kriminaalmenetluse alustamiseks 
ja nende süüdimõistmiseks. Aruandes 
käsitletakse ka erinevatel poliitilistel 
tasanditel ennetuse, kuriteoohvrite kaitse 
ja abi valdkonnas võetud meetmeid. 

Selgitus

On äärmiselt oluline parandada liikmesriikide meetmeid selles valdkonnas üksikult ja 
tervikuna. Aruandluskohustus aitaks liikmesriikidel täiendada iga viie aasta tagant ÜRO-le 
esitatavaid aruandeid ning tagaks meetmete suurema läbipaistvuse ja kooskõlastatuse.
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