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LYHYET PERUSTELUT

1. Komissio haluaa direktiiviehdotuksen avulla torjua seksuaalista hyväksikäyttöä, 
seksuaalista riistoa sekä alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien seksuaalisten tekojen esittämistä.

2. Ehdotuksen pohjan muodostaa käsitys, jonka mukaan tällaisten rikosten määrä kasvaa, 
uuden viestintätekniikan kehitys pahentaa ongelmaa, ja asiaa koskevat EU:n 
jäsenvaltioiden säännökset eivät ole tarpeeksi tiukkoja eivätkä yhdenmukaisia.

3. Ehdotuksen sisältämien säännösten avulla määritetään rikoksia ja rangaistuksia 
1. kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Seuraavista syistä on kuitenkin kyseenalaista, mahdollistaako ehdotus näiden tavoitteiden 
saavuttamisen:

a) Tiedon sähköisten muotojen sisällöt, jotka esittävät alle 18-vuotiaisiin kohdistuvia 
seksuaalisia tekoja, on poistettava mahdollisimman nopeasti. Joissakin jäsenvaltioissa 
käyttöön otetut internet-estojärjestelmät ovat osoittaneet, että käyttäjien on helppo 
kiertää ne. Estojärjestelmät eivät ole tehokas keino torjua tällaista aineistoa. Ne ovat 
tehottomia, epätarkkoja ja vaivattomasti kierrättävissä. Estot eivät johda sisällön 
poistamiseen, vaan ainoastaan heikentävät sen saatavuutta, mikä ei poista "saatavilla 
pitämiseen" liittyvää rikosta.

b) EU:n jäsenvaltioilla ja niissä toimivilla televiestintäyrityksillä on toimivia, kansalliset 
rajat ylittäviä verkkoja, jotka yleensä takaavat aineiston nopean poistamisen. Uusimmat 
Skandinavian estolistoista julkaistut tiedot osoittavat, että monet asianomaisista 
palvelimista sijaitsevat USA:ssa, Australiassa, Alankomaissa ja Saksassa. Toistaiseksi 
ei ole todisteita siitä, että tällaisen aineiston tarjoajat olisivat siirtyneet maihin, joissa 
tietojen poistaminen on mahdotonta tai hyvin hankalaa.

c) Teknisten esteiden luominen mahdollistaa viestinnän kattavan valvonnan, ja se lisää 
muuta kiellettyä tai vain ei-toivottua aineistoa kohtaan tunnettua mielenkiintoa. Kun 
internet-esto on vakiinnuttanut asemansa, sitä ei käytetä pelkästään sellaisen internet-
sisällön torjumiseen, joka esittää alle 18-vuotiaisiin kohdistuvia seksuaalisia tekoja.
Estot antavat aiheen pelätä perustavaa poikkeamaa verkon neutraaliuden periaatteesta.

d) Tarvitaan moniulotteista strategiaa, jolla vahvistetaan ja parannetaan 
poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä, internet-taloutta, olemassa olevia internetiin 
liittyviä valituselimiä sekä palveluntarjoajien INHOPE-vihjelinjaverkkoa.

e) Pääsyn estävät ratkaisut heikentävät luottamusta tiedon ja viestinnän vapauteen 
internetissä. Siksi "poista ja estä" -periaatetta ei voida hyväksyä, koska sekin vaatii 
estoinfrastruktuurin perustamista. On odotettavissa, että estojen avulla pelotetaan vain 
satunnaisia tekijöitä, mikä ei oikeuta puuttumaan tiedonvapauteen näin kattavalla 
tavalla.

f) Alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien seksuaalisten tekojen esittämisen torjuminen ei saa 
rajoittua vain internet-palvelimiin. Tarvitaan toimia, jotka koskevat yhtäläisesti 
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tällaisen sisällön välittämistä FTP-palvelimien (file transfer protocol server), 
sähköpostin, vertaisverkkojen ja matkapuhelinten avulla.

g) Lasten ja nuorten suojelun tarvetta on heidän seksuaalisen kypsymisprosessinsa vuoksi 
käsiteltävä erikseen juuri seksuaalirikoksia koskevassa lainsäädännössä. Ilman tällaista 
erottamista seksuaaliseen riistoon liittyvä rikosnimikkeistö laajenisi merkittävästi 
monissa EU:n jäsenvaltioissa.

h) Tarvitaan nuorten seksuaalisen riiston vastainen kattava kokonaisstrategia. Siksi on 
toivottavaa, että komissio tekee mahdollisuuksiensa mukaan aloitteen kansainvälisesti 
sitovasta yleissopimuksesta.

5. Edellä mainituista syistä on hyvin kyseenalaista, voidaanko direktiiviehdotuksessa 
muotoillut tavoitteet saavuttaa esitettyjen toimien avulla.

Valmistelijan ehdotuksen pääkohdat ovat näin ollen seuraavat:

 Ei hyväksytä mitään konkreettisia säännöksiä internet-estojen käyttöönotosta eikä 
pyritä direktiivillä torjuttavan sisällön poistamiseen unionin laajuisesti.

 Ei esitetä koko unionin kattavaa määritelmää käsitteille "lapsi" ja 
"lapsipornografia".

 Ei oteta käyttöön oikeushenkilöiden rikosoikeudellista vastuuta.
 Ei oteta käyttöön ilmoitusvelvollisuutta tapauksissa, joissa epäillään seksuaalista 

riistoa tai seksuaalista hyväksikäyttöä.
 Ei määritetä konkreettisesti rangaistuksia, jotka seuraavat tietyistä teoista.
 Vahvistetaan uhrien suojaa ja ennaltaehkäisyä sekä EU:n tasolla että 

jäsenvaltioissa.
 Vahvistetaan ja ajantasaistetaan kansainvälistä yhteistyötä aineiston poistamisessa, 

rikosten rankaisemisessa, uhrien suojelussa sekä ennaltaehkäisyssä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä
lapsipornografian torjumisesta ja 
puitepäätöksen 2004/68/YOS 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi alle 18-vuotiaiden henkilöiden
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä tällaisiin henkilöihin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
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kumoamisesta esittämisen torjumisesta ja puitepäätöksen 
2004/68/YOS kumoamisesta

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia
loukkaavat vakavasti perusoikeuksia ja 
erityisesti lapsen oikeutta hänen 
hyvinvointinsa kannalta tarpeelliseen 
suojeluun ja hoivaan, kuten todetaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(1) Alle 18-vuotiaiden henkilöiden
seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen 
riisto sekä tällaisiin henkilöihin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
esittäminen loukkaavat vakavasti 
perusoikeuksia ja erityisesti lapsen oikeutta 
hänen hyvinvointinsa kannalta 
tarpeelliseen suojeluun ja hoivaan, kuten 
todetaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tässä yhteydessä olisi otettava 
huomioon merkitys, joka on 
Yhdistyneiden kansakuntien 20 päivänä 
marraskuuta 1989 lapsen oikeuksista 
tekemällä yleissopimuksella ja erityisesti 
sen 19 ja 34 artiklalla sekä sopimukseen 
25 päivänä toukokuuta 2000 liitetyllä 
valinnaisella lisäpöytäkirjalla, joka 
koskee lasten myyntiä, lapsiprostituutiota 
sekä lapsipornografiaa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale



PE442.976v03-00 6/49 AD\839976FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Tässä yhteydessä olisi pantava 
merkille Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen tärkeä 16 artikla, 
jossa määrätään oikeudesta 
henkilötietojen suojaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Tässä suhteessa tärkeitä ovat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8, 
11 ja 24 artikla, joissa määrätään 
oikeudesta yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, oikeudesta 
henkilötietojen suojaan, oikeudesta 
sananvapauteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen sekä lapsen oikeuksista.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Tässä suhteessa tärkeitä ovat 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 ja 10 
artikla, joissa määrätään oikeudesta 
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen ja oikeudesta 
sananvapauteen.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Lapsipornografia, joka käsittää kuvia 
lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja 
muut erityisen vakavat lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston muodot ovat 
lisääntymässä ja leviävät uusien 
tekniikoiden ja internetin käytön myötä.

(2) Alle 18-vuotiaisiin henkilöihin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
esittäminen ja muut erityisen vakavat alle 
18-vuotiaiden henkilöiden seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston muodot ovat 
lisääntymässä ja leviävät uusien 
tekniikoiden ja internetin käytön myötä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
lapsipornografian torjumisesta tehdyllä 
neuvoston puitepäätöksellä 2004/68/YOS 
lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 
kriminalisoimalla kaikkein vakavimmat
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
riiston muodot, laajentamalla kansallista 
lainkäyttövaltaa ja säätämällä uhreille 
tarjottavan avun vähimmäistasosta.
Neuvoston puitepäätöksellä 2001/220/YOS 
uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
määritellään useita uhrien oikeuksia 
rikosoikeudenkäynneissä, kuten oikeus 
suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi lasten
seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja riistoon 
sekä lapsipornografiaan liittyvän 
syytteeseenpanon koordinointia helpottaa 
neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS 
rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien 
toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 
ratkaisemisesta.

(3) Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
lapsipornografian torjumisesta tehdyllä 
neuvoston puitepäätöksellä 2004/68/YOS 
lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 
kriminalisoimalla kaikkein vakavimmat
alle 18-vuotiaisiin henkilöihin kohdistuvat
seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston 
muodot, laajentamalla kansallista 
lainkäyttövaltaa ja säätämällä uhreille 
tarjottavan avun vähimmäistasosta.
Neuvoston puitepäätöksellä 2001/220/YOS 
uhrin asemasta 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
määritellään useita uhrien oikeuksia 
rikosoikeudenkäynneissä, kuten oikeus 
suojeluun ja korvauksiin. Lisäksi alle 18-
vuotiaiden henkilöiden seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja riistoon sekä tällaisiin 
henkilöihin kohdistuvien seksuaalisten 
tekojen esittämiseen liittyvän 
syytteeseenpanon koordinointia helpottaa 
neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS 
rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien 
toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja 
ratkaisemisesta.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakavat rikokset, kuten lasten
seksuaalinen riisto ja lapsipornografia, 
edellyttävät kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, joka kattaa 
rikoksentekijöiden syytteeseenpanon,
lapsiuhrien suojelun ja rikosten ehkäisyn.
Lapsen etu on asetettava etusijalle kaikissa 
näitä rikoksia koskevissa torjuntatoimissa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
lapsen oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen mukaisesti. Puitepäätös 
2004/68/YOS olisi korvattava uudella 
välineellä, joka tarjoaa kattavan 
oikeudellisen kehyksen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(5) Vakavat rikokset, kuten alle
18-vuotiaiden henkilöiden seksuaalinen
hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto ja alle 
18-vuotiaisiin henkilöihin kohdistuvien 
seksuaalisten tekojen esittäminen, 
edellyttävät kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, joka kattaa 
rikoksentekijöiden syytteeseenpanon, alle 
18-vuotiaiden uhrien suojelun ja rikosten 
ehkäisyn. Alle 18-vuotiaiden uhrien etu on 
asetettava tärkeään asemaan kaikissa näitä 
rikoksia koskevissa torjuntatoimissa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
lapsen oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen mukaisesti. Puitepäätös 
2004/68/YOS olisi korvattava uudella 
välineellä, joka tarjoaa kattavan 
oikeudellisen kehyksen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
riiston vakavista muodoista olisi 
määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. Vakaviin 
muotoihin luetaan erityisesti seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston monenlaiset 
esiintymismuodot, jotka perustuvat tieto-
ja viestintätekniikan käyttöön. Myös 
lapsipornografian määritelmää olisi 
selkeytettävä ja lähennettävä vastaamaan 
kansainvälisissä sopimuksissa esiintyvää 

(6) Alle 18-vuotiaiden henkilöiden
seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston 
vakavista muodoista ja niiden 
esittämisestä myös tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntäen olisi 
määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. Jäsenvaltioiden 
lähestymistavan seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston monenlaisiin 
esiintymismuotoihin on vastattava tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä ja siinä on 
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määritelmää. otettava huomioon näiden markkinoiden 
mahdollinen rooli tällaisen materiaalin 
tuottamisessa ja levittämisessä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Alle 18-vuotiaiden seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
tällaisiin henkilöihin kohdistuvien 
seksuaalisten tekojen esittämisen 
torjumiseksi tehokkaasti tarvitaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa 
yhdistyvät tekijöiden rankaiseminen ja 
uhrien kattava suojelu sekä tehokkaiden 
torjuntatoimien toteuttaminen 
jäsenvaltioissa. Torjuntatoimilla pitäisi 
ennen kaikkea vaikuttaa selkeällä ja 
kestävällä tavalla siihen, miten ihmisiä 
opetetaan käyttämään uusia 
viestintävälineitä, kuten internetiä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä ei säännellä 
jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa lasten 
keskinäistä seksuaalista kanssakäymistä,
joka on osa ihmisen kehitykseen kuuluvaa 
normaalia seksuaalista heräämistä, ottaen
huomioon monenlaiset kulttuuriset ja 
oikeudelliset perinteet sekä muun muassa 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät
lasten ja nuorten uudet kanssakäymisen 
muodot.

(7) Tällä direktiivillä ei säännellä 
jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa seksuaalista 
kanssakäymistä, kun siihen osallistuvien 
henkilöiden iät ovat keskenään 
verrannollisia, kun vähintään yksi 
henkilöistä on alle 18-vuotias ja kun 
tällainen kanssakäyminen on osa ihmisen 
kehitykseen kuuluvaa normaalia 
seksuaalista heräämistä. Tällöin olisi 
otettava huomioon monenlaiset kulttuuriset 
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ja oikeudelliset perinteet sekä muun 
muassa tieto- ja viestintätekniikkaa 
hyödyntävät nuorten uudet kanssakäymisen 
muodot.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Samalla olisi otettava huomioon, 
ettei alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa 
seksuaalista häirintää ja heihin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
esittämistä voida perustella kulttuuri- ja 
oikeusperinteen eroilla.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä.
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta 
tai muut rahoitusta koskevat 
tutkintakeinot.

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä.
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä mukaan lukien 
varhaisvaroitusjärjestelmien 
aktivoiminen. Tällaiselle tutkinnalle olisi 
hankittava etukäteen lupa kyseessä olevan 
jäsenvaltion asiasta vastaavalta 
oikeusviranomaiselta, ja se olisi 
suoritettava kyseisen viranomaisen 
valvonnassa.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä olisi 
muutettava, jotta lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai riistoon syyllistyneet 
Euroopan unionista lähtöisin olevat 
henkilöt voidaan asettaa syytteeseen, 
vaikka he tekisivät rikoksensa Euroopan 
unionin ulkopuolella, erityisesti 
seksiturismin puitteissa.

(9) Lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä olisi 
muutettava, jotta alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tai riistoon syyllistyneet Euroopan 
unionista lähtöisin olevat henkilöt voidaan 
asettaa syytteeseen, vaikka he tekisivät 
rikoksensa Euroopan unionin ulkopuolella, 
erityisesti seksiturismin puitteissa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien
suojelemiseksi olisi otettava huomioon
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi. Lapsiuhreilla on oltava helposti 
käytössään oikeussuojakeinoja, kuten 
maksutonta oikeudellista neuvontaa ja 
edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Lapsiuhreja olisi 
myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään.

(10) Toimenpiteissä alle 18-vuotiaiden 
uhrien suojelemiseksi olisi otettava 
huomioon heidän etunsa ja heidän 
tarpeistaan tehty arviointi. Tällaisilla 
uhreilla on oltava helposti käytössään 
oikeussuojakeinoja, kuten maksutonta 
oikeudellista neuvontaa ja edustusta. 
Lisäksi on voitava ratkaista eturistiriidat 
silloin, kun hyväksikäyttö tapahtuu perheen 
sisällä. Alle 18-vuotiaita uhreja olisi myös 
suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua alle 18-vuotiaalle uhrille
lisää kärsimystä esimerkiksi silloin, kun 
lasta kuulustellaan tai kun hän joutuu 
kohtaamaan rikoksentekijän silmästä 
silmään.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, olisi arvioitava 
rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Lisäksi rikoksentekijöillä 
olisi oltava mahdollisuus osallistua
tehokkaisiin interventio-ohjelmiin tai -
toimiin vapaaehtoispohjalta.

(11) Jotta voitaisiin ehkäistä ja minimoida 
rikosten uusiminen, olisi arvioitava 
rikoksentekijöiden vaarallisuutta sekä alle 
18-vuotiaisiin henkilöihin kohdistuvien 
seksuaalirikosten uusimisen riskiä.
Rikoksentekijöitä tuomittaessa olisi joka 
tapauksessa noudatettava vastaavaa 
määräystä, jonka yhteydessä olisi otettava 
huomioon tekijän oikeudet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 
1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Lisäksi rikoksentekijöillä olisi 
oltava mahdollisuus osallistua tuki- ja 
hoito-ohjelmiin vapaaehtoispohjalta.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä.

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä alle 18-vuotiaiden kanssa.
Tällaisen kiellon täytäntöönpanoa 
kaikkialla EU:ssa olisi edistettävä
noudattaen samalla voimassa olevia 
tietosuojaa koskevia määräyksiä. Tämä 
edellyttää oikeusvaltion mukaista 
menettelyä ja jäsenvaltioiden voimassa 
olevan oikeuden soveltamista.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei voida 
katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä 
esittävän aineiston levittämistä siten, että
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön 
keinot, joilla voidaan estää pääsy 
Euroopan unionin alueelta 
internetsivuille, joiden todetaan sisältävän 
tai levittävän lapsipornografiaa. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa monenlaisia 
keinoja: esimerkiksi toimivaltaisille 
oikeus- tai poliisiviranomaisille voidaan 
antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille.
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 
estää pääsy kyseiseen aineistoon, 

(13) Alle 18-vuotiaisiin henkilöihin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen
esittämisessä on kyse tietynlaisesta kuva-
aineistosta, jonka valmistusta, jakelua, 
kopiointia tai ostamista ei ole suojattu 
perusoikeuksina. Termin 'seksuaalisten 
tekojen esittäminen' käytöllä halutaan 
laajentaa hyväksikäytön käsitettä siten, 
että se kattaa kaikki alle 18-vuotiaisiin 
henkilöihin kohdistuvat seksuaaliset teot 
myös sellaisissa tapauksissa, joissa heidät 
pakotetaan tekemään kyseiset teot 
itselleen. Sen vuoksi on mahdollisimman 
nopeasti poistettava aineisto internetistä ja 
saatava kiinni ja saatettava oikeusvaltion 
mukaisen menettelyn piiriin henkilöt, 
joiden katsotaan syyllistyneen tällaisen 
aineiston tuottamiseen, levittämiseen tai 
lataamiseen. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti alle 18-vuotiaisiin 
henkilöihin kohdistuvien seksuaalisten 
tekojen esittämistä sisältävät verkkosivut, 
joita ylläpidetään niiden alueelta käsin, 
erityisesti tehostamalla yhteistyötä näiden 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä kahden- tai monenvälisten 
sopimusten avulla. Yhteistyötä 
palveluntarjoajien kansainvälisen 
INHOPE-vihjelinjaverkon kanssa olisi
vahvistettava. Kaksinkertaisen työn 
välttämiseksi toimivaltaisten
viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä tai 
vahvistettava yhteistyötään. Kaikissa 
toimissa olisi otettava huomioon 
loppukäyttäjien oikeudet, noudatettava 
voimassa olevia oikeudellisia menettelyjä 
sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.
Verkkoteknologian käyttöturvallisuutta 
koskevassa ohjelmassa on luotu 
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tarvitaan entistä vahvempaa
viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska jäsenvaltiot yksin eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta eli torjua lasten
seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista 
riistoa sekä lapsipornografiaa, vaan 
tavoite voidaan toimien laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
Euroopan unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 ja 5 artiklassa 
tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Jälkimmäisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(14) Koska jäsenvaltiot yksin eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta eli torjua alle 18-
vuotiaiden seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
seksuaalista riistoa sekä alle 18-vuotiaisiin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
esittämistä, vaan tavoite voidaan toimien 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin Euroopan unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Tässä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 21
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, varsinkin 
ihmisarvon kunnioittamista, kidutuksen 
sekä epäinhimillisen tai halventavan 
rangaistuksen ja kohtelun kieltoa, lapsen 
oikeuksia, oikeutta vapauteen ja 
turvallisuuteen, oikeutta sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen, oikeutta 
henkilötietojen suojaan, oikeutta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
laillisuusperiaatetta ja rikoksista 
määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaatetta. Direktiivissä
pyritään erityisesti varmistamaan, että 
kaikkia edellä mainittuja oikeuksia 
kunnioitetaan täysimääräisesti, myös sen 
täytäntöönpanossa.

(15) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, varsinkin 
ihmisarvon kunnioittamista, kidutuksen 
sekä epäinhimillisen tai halventavan 
rangaistuksen ja kohtelun kieltoa, lapsen 
oikeuksia, oikeutta vapauteen ja 
turvallisuuteen, oikeutta sananvapauteen ja 
tiedonvälityksen vapauteen, oikeutta 
henkilötietojen suojaan, oikeutta 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
laillisuusperiaatetta ja rikoksista 
määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaatetta. Direktiivissä
varmistetaan, että kaikkia edellä mainittuja 
oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti, 
myös sen täytäntöönpanossa.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Alle 18-vuotiaiden henkiöiden 
seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön sekä 
seksuaalisen väkivallan estäminen 
internetissä on eettinen ja 
koulutuksellinen prioriteetti, ja alle 18-
vuotiaiden henkilöiden oikeuksien 
puolustaminen on keskeisellä sijalla 
kaikissa torjuntatoimissa.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä pyritään säätämään 
rikosten ja seuraamusten määrittelyä 
koskevista vähimmäissäännöistä lasten
seksuaalisen riiston alalla. Lisäksi 
direktiivillä pyritään ottamaan käyttöön 
yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan 
rikosten ehkäisyä ja uhrien suojelua.

Tällä direktiivillä pyritään säätämään 
rikosten ja seuraamusten määrittelyä 
koskevista vähimmäissäännöistä alle 18-
vuotiaiden seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston alalla ja tällaisiin 
henkilöihin kohdistuvien seksuaalisten 
tekojen esittämisen yhteydessä. Lisäksi 
direktiivillä pyritään ottamaan käyttöön 
yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan 
rikosten ehkäisyä ja uhrien suojelua.

Perustelu

Direktiivissä tulisi puhua "alle 18-vuotiaiden seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta 
riistosta sekä alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien seksuaalisten tekojen esittämisestä". 
Vähimmäis- ja enimmäisrangaistuksista olisi poikettava, koska niiden määrittäminen asettaisi 
kyseenalaisiksi EU:n jäsenvaltioiden rangaistusjärjestelmät.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'lapsella' alle 18-vuotiasta henkilöä; Poistetaan.

Perustelu

Direktiiviehdotus puuttuu voimakkaasti rikosoikeuden osa-alueisiin EU:n jäsenvaltioissa. Se 
ei saa etenkään johtaa siihen, että luovutaan monissa jäsenvaltioissa hyväksi havaitusta 
kolmiosaisesta jaosta lapsiin (14 ikävuoteen saakka), nuoriin (14–18-vuotiaat) ja nuoriin 
aikuisiin (18–21-vuotiaat). Siksi on luovuttava unionin laajuisesta "lapsen" määritelmästä.



AD\839976FI.doc 17/49 PE442.976v03-00

FI

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) 'lapsipornografialla' b) 'alle 18-vuotiaisiin kohdistuvien 
seksuaalisten tekojen esittämisellä'

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kaikkea aineistoa, joka esittää 
kuvallisesti joko todelliseen tai simuloituun 
seksuaaliseen tekoon osallistuvaa lasta, tai

i) kaikkea aineistoa, joka esittää 
kuvallisesti joko todelliseen tai simuloituun 
seksuaaliseen tekoon osallistuvaa alle 18-
vuotiasta henkilöä, tai

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) lapsen sukupuolielinten kuvaamista 
ensisijaisesti seksuaalisiin tarkoituksiin, tai

ii) alle 18-vuotiaan henkilön
sukupuolielinten kuvaamista ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin;

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kaikkea aineistoa, joka esittää 
kuvallisesti joko todelliseen tai 
simuloituun seksuaaliseen tekoon 
osallistuvaa lapselta näyttävää henkilöä, 
tai lapselta näyttävän henkilön 

Poistetaan.
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sukupuolielinten kuvaamista ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin, tai

Perustelu

Tekojen rangaistavuuden liittäminen sellaisiin tunnusmerkkeihin kuin "lapselta näyttävä" tai 
"realistinen esittäminen" laajentaa rangaistavuutta huomattavasti. Tekojen tunnusmerkit ovat 
liian epämääräisiä, koska jokaisella on erilainen käsitys siitä, mitä "lapselta vaikuttava" tai 
realistinen tai totuudenmukainen esittäminen tarkoittaa. On rangaistava henkilöihin ja heidän 
seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuvista teoista, mutta ei pelkästään niihin
liittyvistä mielikuvista.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) todenmukaisia kuvia lapsesta, joka 
osallistuu seksuaalisen tekoon, tai 
todenmukaisia kuvia lapsen 
sukupuolielimistä ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin riippumatta 
siitä, onko lapsi todella olemassa;

Poistetaan.

Perustelu

Tekojen rangaistavuuden liittäminen sellaisiin tunnusmerkkeihin kuin "lapselta näyttävä" tai 
"realistinen esittäminen" laajentaa rangaistavuutta huomattavasti. Tekojen tunnusmerkit ovat 
liian epämääräisiä, koska jokaisella on erilainen käsitys siitä, mitä "lapselta vaikuttava" tai 
realistinen tai totuudenmukainen esittäminen tarkoittaa. On rangaistava henkilöihin ja heidän 
seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuvista teoista, mutta ei pelkästään niihin 
liittyvistä mielikuvista.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) lapsi osallistuu todelliseen tai 
simuloituun seksuaaliseen tekoon tai

i) alle 18-vuotias henkilö osallistuu 
todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen 
tekoon tai
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) lapsen sukupuolielimiä näytetään 
ensisijaisesti seksuaalisiin tarkoituksiin;

ii) alle 18-vuotiaan henkilön
sukupuolielimiä näytetään ensisijaisesti 
seksuaalisiin tarkoituksiin;

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'oikeushenkilöllä' mitä tahansa 
yhteisöä, jolla on oikeushenkilön asema 
sovellettavan lain nojalla, lukuun 
ottamatta valtioita tai julkisia elimiä 
niiden käyttäessä julkista valtaa sekä 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
järjestöjä.

Poistetaan.

Perustelu

Oikeushenkilöiden rikosoikeudellisen vastuun käyttöönotto on vierasta useimmille EU:n 
jäsenvaltioiden rikosoikeudellisille järjestelmille, ja siitä on siksi luovuttava. Materiaalisessa 
rikosoikeudessa ei siksi tarvita myöskään oikeushenkilön määritelmää.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–5 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Koska rikosoikeudelliset järjestelmät 
ovat keskeinen osa kunkin yksittäisen 
jäsenvaltion oikeusjärjestystä,
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
seuraavassa kuvatut tahalliset teot
katsotaan laissa rikoksiksi ja että niihin 
liitetään jäsenvaltioiden 
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rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman lapsen 
saattamisesta seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos lapsi ei 
itse joudu osallistumaan niihin, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa nuoremman henkilön 
saattaminen seksuaalisessa tarkoituksessa 
tilanteeseen, jossa hän joutuu näkemään 
seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista 
kanssakäymistä, myös silloin, jos henkilö 
ei itse joudu osallistumaan niihin,
katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä 
lapsen kanssa, joka ei ole saavuttanut 
kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

3. Seksuaalinen kanssakäyminen 
henkilön kanssa, joka ei ole saavuttanut 
kansallisen lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Seksuaalisesta kanssakäymisestä 
lapsen kanssa

4. Seksuaalinen kanssakäyminen alle 18-
vuotiaan henkilön kanssa

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa lapseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, tai

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa tähän henkilöön, tai

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) käyttämällä hyväksi lapsen erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta tai 
riippuvuusasemaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, tai

ii) käyttämällä hyväksi henkilön erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta tai 
riippuvuusasemaa, tai

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään 

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla



PE442.976v03-00 22/49 AD\839976FI.doc

FI

vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta.

5. Alle 18-vuotiaan henkilön 
pakottaminen seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi 
teoksi.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–11 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Koska rikosoikeudelliset järjestelmät 
ovat keskeinen osa kunkin yksittäisen 
jäsenvaltion oikeusjärjestystä,
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
seuraavassa kuvatut tahalliset teot
katsotaan laissa rikoksiksi ja että niihin 
liitetään jäsenvaltioiden 
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.



AD\839976FI.doc 23/49 PE442.976v03-00

FI

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Alle 18-vuotiaan henkilön 
johdattaminen osallistumaan 
pornografiseen esitykseen katsotaan 1 
kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

3. Taloudellisen hyödyn saaminen alle 18-
vuotiaan henkilön osallistumisesta
pornografiseen esitykseen katsotaan 1 
kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi 
vuotta.

4. Tietoinen sellaisen pornografisen 
esityksen seuraaminen, johon osallistuu
alle 18-vuotiaita henkilöitä, katsotaan 1 
kohdassa tarkoitetuksi teoksi.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

5. Alle 18-vuotiaan henkilön värvääminen 
osallistumaan pornografiseen esitykseen
katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

6. Henkilön, joka aiheuttaa alle 18-
vuotiaan henkilön joutumisen mukaan 
seksuaaliseen kanssakäymiseen tai joka 
hyödyntää tällaisen henkilön joutumista 
mukaan seksuaaliseen kanssakäymiseen, 
josta annetaan tai luvataan vastineeksi 
rahaa tai muita palkkioita tai palveluksia 
riippumatta siitä, annetaanko kyseinen 
maksu, lupaus tai palvelus kyseessä 
olevalle alle 18-vuotiaalle henkilölle vai 
kolmannelle osapuolelle, katsotaan 
syyllistyvän 1 kohdassa tarkoitettuun 
tahalliseen tekoon.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, 
tai lapsen muusta riistosta 
lapsiprostituution yhteydessä säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 

Poistetaan.
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on vähintään viisi vuotta.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä 
lapsen kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

8. Henkilön, joka ryhtyy seksuaaliseen 
kanssakäymiseen alle 18-vuotiaan 
henkilön kanssa ja joka tarjoaa tai lupaa 
vastineeksi rahaa tai muita palkkioita tai 
palveluksia riippumatta siitä, annetaanko 
kyseinen maksu, lupaus tai palvelus 
kyseessä olevalle alle 18-vuotiaalle 
henkilölle vai kolmannelle osapuolelle, 
katsotaan syyllistyvän 1 kohdassa 
tarkoitettuun tahalliseen tekoon.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

9. Alle 18-vuotiaan henkilön 
pakottaminen osallistumaan 
pornografiseen esitykseen katsotaan 1 
kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta.

10. Henkilön, joka värvää tai pakottaa 
alle 18-vuotiaan henkilön seksuaaliseen 
kanssakäymiseen, josta annetaan tai 
luvataan vastineeksi rahaa tai muita 
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palkkioita tai palveluksia riippumatta 
siitä, annetaanko kyseinen maksu, lupaus 
tai palvelus kyseessä olevalle alle 
18-vuotiaalle henkilölle vai kolmannelle 
osapuolelle, katsotaan syyllistyvän 
1 kohdassa tarkoitettuun tahalliseen 
tekoon.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta.

Poistetaan.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lapsipornografiaan liittyvät rikokset Alle 18-vuotiaisiin henkilöihin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
esittämiseen liittyvät rikokset

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2–6 kohdassa 
tarkoitetut tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi.

1. Koska rikosoikeudelliset järjestelmät 
ovat keskeinen osa kunkin yksittäisen 
jäsenvaltion oikeusjärjestystä,
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
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seuraavassa kuvatut tahalliset teot
katsotaan laissa rikoksiksi ja että niihin 
liitetään jäsenvaltioiden 
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

2. Sellaisen materiaalin hankkiminen tai 
hallussapito, jossa kuvataan alle 18-
vuotiaisiin henkilöihin kohdistuvia 
seksuaalisia tekoja, katsotaan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

3. Pääsyn hankkiminen tietoisesti ja tieto-
ja viestintätekniikkaa käyttäen sellaiseen 
materiaaliin, jossa esitetään alle 18-
vuotiaisiin kohdistuvia seksuaalisia 
tekoja, katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi 
teoksi.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä tai välittämisestä säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

4. Sellaisen materiaalin jakelu, 
levittäminen tai välittäminen, jossa 
kuvataan alle 18-vuotiaisiin henkilöihin 
kohdistuvia seksuaalisia tekoja, katsotaan 
1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

5. Sellaisen materiaalin tarjoaminen, 
toimittaminen tai saatavilla pitäminen, 
jossa kuvataan alle 18-vuotiaisiin 
henkilöihin kohdistuvia seksuaalisia 
tekoja, katsotaan 1 kohdassa tarkoitetuksi
teoksi.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsipornografian tuottamisesta 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

6. Sellaisen materiaalin tuotanto, jossa 
kuvataan alle 18-vuotiaisiin henkilöihin 
kohdistuvia seksuaalisia tekoja, katsotaan 
1 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi ja että niihin liitetään 
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta:

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämä 
tapaamisehdotus henkilölle, joka ei ole 
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saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin yllyttäminen ja 
avunanto niihin on säädetty rangaistaviksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin yllyttäminen ja 
avunanto niihin säädetään laissa 
rikoksiksi ja että niihin liitetään 
jäsenvaltioiden rangaistusjärjestelmän 
mukaisesti rangaistukset, jotka vastaavat 
teon vakavuutta.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklan 3–
5 kohdassa ja seksuaalisen hyväksikäytön 
näkemisen osalta 2 kohdassa sekä 4 
artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 2 kohdassa ja 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten yritys on säädetty 
rangaistavaksi.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3 artiklan 3–
5 kohdassa ja seksuaalisen hyväksikäytön 
näkemisen osalta 2 kohdassa sekä 4 
artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 5–11 kohdassa 
sekä 5 artiklan 2 kohdassa ja 4–6 kohdassa 
tarkoitettujen rikosten yritys katsotaan 
lainsäädännössä rikokseksi ja että siihen 
liitetään jäsenvaltioiden 
rangaistusjärjestelmän mukaisesti 
rangaistukset, jotka vastaavat teon 
vakavuutta.
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Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset 
teot on säädetty rangaistaviksi:

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset 
teot estetään tai kielletään ja ne säädetään 
laissa rikoksiksi ja että niihin liitetään 
jäsenvaltioiden rangaistusjärjestelmän 
mukaisesti rangaistukset, jotka vastaavat 
teon vakavuutta

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksissä ei 
säännellä lasten tai iältään ja psyykkiseltä 
ja fyysiseltä kehitykseltään tai 
kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien
henkilöiden kesken tapahtuvaa
vapaaehtoisuuteen perustuvaa
seksuaalista kanssakäymistä edellyttäen, 
että toimintaan ei liity minkäänlaista 
hyväksikäyttöä.

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksissä ei 
säännellä sellaisten henkilöiden välistä 
seksuaalista kanssakäymistä, joista 
ainakin yksi on alle 18-vuotias, tai iältään 
ja psyykkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään 
tai kypsyysasteeltaan samanlaisten
henkilöiden kesken tapahtuvaa seksuaalista 
kanssakäymistä, kun se perustuu 
vapaaehtoisuuteen eikä toimintaan liity 
minkäänlaista hyväksikäyttöä.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät seuraavat seikat jo sisälly 
3-7 artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tunnusmerkistöön, ne katsotaan tässä 
direktiivissä raskauttaviksi seikoiksi:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat lainsäädännölliset tai muut 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
elleivät seuraavat seikat jo sisälly 
3-7 artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tunnusmerkistöön, ne voidaan katsoa
raskauttaviksi seikoiksi:

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lapsi ei ole saavuttanut kansallisen lain 
mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa;

a) uhri ei ole saavuttanut kansallisen lain 
mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa;

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikos kohdistuu lapseen, joka on 
erityisen haavoittuvassa asemassa, 
varsinkin psyykkisen tai fyysisen 
vammaisuuden tai riippuvuusaseman takia;

b) rikos kohdistuu uhriin, joka on erityisen 
haavoittuvassa asemassa, varsinkin 
psyykkisen tai fyysisen vammaisuuden tai 
riippuvuusaseman takia;

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rikoksen tekijä on perheenjäsen, asuu
lapsen kanssa tai on käyttänyt väärin valta-
asemaansa;

c) rikoksen tekijä on perheenjäsen, asuu
uhrin kanssa tai on käyttänyt väärin valta-
asemaansa;
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Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) rikos on vaarantanut lapsen hengen; g) rikos on vaarantanut uhrin hengen;

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) rikoksen teossa on käytetty törkeää 
väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut
lapselle vakavaa vahinkoa.

h) rikoksen teossa on käytetty törkeää 
väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut
uhrille vakavaa vahinkoa.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos rikokseen liittyy vähintään yksi 
1 kohdassa tarkoitetuista raskauttavista 
seikoista, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, jotka ovat ankarampia kuin 
3–6 artiklassa tarkoitetut perusrikoksesta 
säädettävät seuraamukset.

2. Jos rikokseen liittyy vähintään yksi 
1 kohdassa tarkoitetuista raskauttavista 
seikoista, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista säädetään 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, jotka ovat ankarampia kuin 
3–6 artiklassa tarkoitetut perusrikoksesta 
säädettävät seuraamukset, jotka ovat 
jäsenvaltioiden rangaistusjärjestelmän 
mukaisia ja vastaavat teon vakavuutta.
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Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
3-7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä alle 18-
vuotiaiden henkilöiden kanssa.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena 
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä alle 18-vuotiaiden henkilöiden
kanssa, pannaan tehokkaasti täytäntöön 
erityisesti silloin kun tietoja pyytävä 
jäsenvaltio asettaa tietyn toiminnan 
harjoittamisen ehdoksi sen, ettei hakijaa 
ole tuomittu tämän direktiivin 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
määrätystä tuomiosta aiheutuvaa 
oikeudenmenetystä koskevat tiedot 
toimitetaan vastauksena tietopyyntöön, 
joka on esitetty kansalaisuusjäsenvaltion 
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keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeushenkilöt 
voidaan saattaa vastuuseen 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista, jotka on 
oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin 
tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä 
toimien henkilö, jonka johtava asema 
oikeushenkilössä perustuu johonkin 
seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeushenkilöt 
voidaan saattaa vastuuseen 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista, jotka on 
oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin 
tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä 
toimien luonnollinen henkilö, jonka 
johtava asema oikeushenkilössä perustuu 
johonkin seuraavista:

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Oikeushenkilöihin kohdistuvat 
seuraamukset
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 11 artiklan 
1 kohdan nojalla vastuussa olevalle 
oikeushenkilölle voidaan määrätä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, joihin kuuluvat 
rikosoikeudelliset tai muut sakot ja joihin 
voi kuulua myös muita seuraamuksia, 
kuten
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a) oikeuden menettäminen julkisista 
varoista myönnettäviin etuisuuksiin tai 
tukiin;
b) väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa 
liiketoimintaa;
c) tuomioistuimen valvontaan 
asettaminen;
d) tuomioistuimen määräys purkaa 
oikeushenkilö;
e) rikoksen tekemiseen käytettyjen tilojen 
sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 11 artiklan 
2 kohdan nojalla vastuussa olevalle 
oikeushenkilölle voidaan määrätä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia tai toimenpiteitä.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 
4-6 kohdassa tarkoitettujen rikosten
lapsiuhrien osalta syytteeseenpanosta tai 
seuraamusten määräämisestä siltä osin kuin 
osallistuminen laittomaan toimintaan on 
suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdolliseksi 
luopua 4 artiklassa ja 5 artiklan 
4-6 kohdassa tarkoitettujen rikosten uhrien
osalta syytteeseenpanosta tai seuraamusten 
määräämisestä siltä osin kuin 
osallistuminen laittomaan toimintaan on 
suora seuraus rikosten kohteeksi 
joutumisesta.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
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varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnasta ja 
syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla elimillä on käytössään 
tehokkaat tutkintavälineet sekä 
mahdollisuus peitetoimiin ainakin niissä 
tapauksissa, joihin liittyy tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä.

varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnasta ja 
syytteeseenpanosta vastaavilla henkilöillä, 
yksiköillä ja muilla elimillä on käytössään 
tehokkaat tutkintavälineet sekä 
mahdollisuus peitetoimiin ainakin niissä 
tapauksissa, joihin liittyy tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä. Tällaisille 
tutkimuksille on hankittava etukäteen 
lupa kyseessä olevan jäsenvaltion asiasta 
vastaavalta oikeusviranomaiselta ja ne on 
suoritettava kyseisen viranomaisen 
valvonnassa.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla
lapsipornografista aineistoa, kuten 
valokuvia tai audiovisuaalisia nauhoitteita, 
jotka on toimitettu tai ovat saatavilla tieto-
ja viestintätekniikan välityksellä.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
tutkintaryhmät tai -yksiköt voivat tunnistaa
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten uhrit 
erityisesti analysoimalla aineistoa, kuten 
valokuvia tai audiovisuaalisia nauhoitteita, 
jotka on toimitettu tai ovat saatavilla tieto-
ja viestintätekniikan välityksellä.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, etteivät kansalliseen 
lakiin sisältyvät salassapitoa koskevat 
säännöt, joita sovelletaan eräisiin työssään 
lasten kanssa tekemisiin joutuviin 
ammattiryhmiin, estä kyseisiä 
ammattilaisia ilmoittamasta 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, etteivät kansalliseen 
lakiin sisältyvät salassapitoa koskevat 
säännöt, joita sovelletaan eräisiin
ensisijaisissa työtehtävissään alle 18-
vuotiaiden kanssa tekemisiin joutuviin 
ammattiryhmiin, estä kyseisiä 



AD\839976FI.doc 37/49 PE442.976v03-00

FI

lastensuojelusta vastaaville yksiköille 
tilanteesta, jossa heillä on perusteltu syy 
uskoa, että lapsi on 3–7 artiklassa 
tarkoitetun rikoksen uhri.

ammattilaisia ilmoittamasta 
lastensuojelusta vastaaville yksiköille 
tilanteesta, jossa heillä on perusteltu syy 
uskoa, että alle 18-vuotias on 3–
7 artiklassa tarkoitetun rikoksen uhri.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen 
henkilöitä, jotka tietävät jotakin
3-7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tai 
vilpittömässä mielessä epäilevät tällaista 
rikosta, ilmoittamaan tietonsa 
toimivaltaisille viranomaisille.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen 
henkilöitä, jotka tietävät tai epäilevät
vilpittömässä mielessä jotakin 3–7 
artiklassa tarkoitetuista rikoksista, joiden 
kohteena on alle 18-vuotias henkilö,
ilmoittamaan tietonsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tiedotuspalvelujen, 
kuten auttavien puhelimien ja internet-
sivujen, luomiseksi alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden neuvontaa ja auttamista 
varten.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kouluissa 
järjestetään ennaltaehkäisykampanjoja, 
jotta alle 18-vuotiaat henkilöt 
ymmärtäisivät paremmin jokaisen 
ihmisyksilön oikeudet ja 
itsekunnioituksen sekä muiden ihmisten 
kunnioittamisen merkityksen ja jotta heitä 
autettaisiin tunnistamaan kiusalliset ja 
tungettelua tai hyväksikäyttöä sisältävät 
tilanteet.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhreille on annettava apua, tukea 
ja suojelua lapsen etu huomioon ottaen.

1. Alle 18-vuotiaille henkilöille, jotka ovat
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten
uhreja, on annettava apua, tukea ja 
suojelua tällaisten henkilöiden etu 
huomioon ottaen.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin kun 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten kohteeksi joutuneen henkilön iästä 
ei ole varmuutta ja on syytä epäillä, että 
kyseessä on lapsi, henkilö katsotaan
lapseksi, jotta hän voi saada välittömästi 
apua, tukea ja suojelua 18 ja 19 artiklan 
mukaisesti siihen saakka, kunnes hänen 
ikänsä on varmistunut.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin kun 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten kohteeksi joutuneen henkilön iästä 
ei ole varmuutta ja on syytä epäillä, että 
kyseessä on alle 18-vuotias henkilö, 
henkilö katsotaan alle 18-vuotiaaksi, jotta 
hän voi saada välittömästi apua, tukea ja 
suojelua 18 ja 19 artiklan mukaisesti siihen 
saakka, kunnes hänen ikänsä on 
varmistunut.
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Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
käynnistetään toimia, joilla pyritään 
auttamaan ja tukemaan uhrien fyysistä ja 
psykososiaalista toipumista sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä, lapsiuhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti ottaen 
asianmukaisesti huomioon lapsen
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen kuin 
käynnistetään toimia, joilla pyritään 
auttamaan ja tukemaan uhrien fyysistä ja 
psykososiaalista toipumista sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä, uhrin tilanne 
arvioidaan yksilöllisesti ottaen 
asianmukaisesti huomioon uhrin
näkemykset, tarpeet ja huolenaiheet.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 3–7 artiklassa tarkoitettujen 
rikosten uhreja on pidettävä puitepäätöksen 
2001/220/YOS 2 artiklan 2 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti erityisen haavoittuvina.

3. Alle 18-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat
3–7 artiklassa tarkoitettujen rikosten 
uhreja, on pidettävä puitepäätöksen 
2001/220/YOS 2 artiklan 2 kohdan, 
8 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti erityisen haavoittuvina.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet 
tiedotuskampanjojen ja alle 18-vuotiaisiin 
kohdistuvien seksuaalisten tekojen 
esittämisen riskin ennaltaehkäisemistä 
koskevien kampanjojen järjestämiseksi 
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kiinnittäen erityistä huomiota tapoihin, 
joilla rikokset tunnistetaan ja niitä 
ehkäistään ennalta.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet opettajien, 
sosiaalityöntekijöiden, nuoriso-ohjaajien 
ja kaikkien alle 18-vuotiaiden kanssa 
työskentelevien henkilöiden auttamiseksi 
ja kannustamiseksi kehittämään 
opetusohjelmiensa tai toimintansa 
puitteissa media- ja internetkasvatusta, 
jotta alle 18-vuotiaita opetettaisiin 
reagoimaan tavoilla, jotka voivat estää 
heidän vahingoittumisensa. On tärkeää, 
että alle 18-vuotiaita opetetaan 
käyttämään internetiä turvallisesti.

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kouluopetuksen 
kaikilla tasoilla noudatettaviin 
perustavoitteisiin ja -arvoihin 
sisällytetään kasvatustoimenpiteitä. On 
olennaisen välttämätöntä kehittää 
kunnioitukseen ja oikeudenmukaisuuteen 
perustuvia asenteita, joiden avulla alle 18-
vuotiaat henkilöt pystyvät kehittämään 
itsekunnioitustaan ja kunnioitusta muita 
ihmisiä sekä instituutioita ja ympäristöä 
kohtaan. Ainoastaan silloin, jos joku on 
valmis kuuntelemaan alle 18-vuotiasta 
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henkilöä, hän voi tulla tietoiseksi 
mahdollisesti kokemastaan 
hyväksikäytöstä ja tunnistaa mahdollisesti 
kohtaamansa kiusalliset ja tungettelua 
sisältäneet tilanteet.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lapsiuhrien suojelu rikostutkinnassa ja 
-oikeudenkäynnissä

Uhrien suojelu rikostutkinnassa ja 
-oikeudenkäynnissä

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
nimeävät lapsiuhrille erityisedustajan 
rikoksen tutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, 
jos vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain perusteella voi edustaa
lasta heidän ja lapsiuhrin välisen 
eturistiriidan vuoksi tai jos lapsi on ilman 
huoltajaa tai joutunut eroon perheestään.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oikeusviranomaiset 
nimeävät lapsiuhrille erityisedustajan 
rikoksen tutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, 
jos vanhempainvastuunkantajat eivät 
kansallisen lain perusteella voi edustaa alle 
18-vuotiasta henkilöä heidän ja alle 18-
vuotiaan uhrin välisen eturistiriidan 
vuoksi tai jos alle 18-vuotias uhri on ilman 
huoltajaa tai joutunut eroon perheestään.
Uhria on kuultava asiasta ennen 
päätöksen tekemistä.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lapset saavat välittömästi ja maksutta 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
alle 18-vuotiaat uhrit saavat välittömästi ja 
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oikeudellista neuvontaa ja oikeudellisen 
edustajan, myös korvausten hakemista 
varten.

maksutta oikeudellista neuvontaa ja 
oikeudellisen edustajan, myös korvausten 
hakemista varten.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lapsiuhrin kuulustelu tehdään ilman 
aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun 
tosiasiat on ilmoitettu toimivaltaisille 
viranomaisille;

a) alle 18-vuotiaan uhrin kuulustelu 
tehdään periaatteessa ilman aiheetonta 
viivytystä sen jälkeen kun tosiasiat on 
ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille;

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lapsiuhria kuulustellaan tarvittaessa 
tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa;

b) alle 18-vuotiasta uhria kuulustellaan 
periaatteessa tähän tarkoitukseen 
suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa;

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lapsiuhria kuulustelevat tai siihen 
osallistuvat ammattihenkilöt, joilla on 
tähän sopiva koulutus;

c) alle 18-vuotiasta uhria kuulustelevat tai 
siihen osallistuvat periaatteessa 
ammattihenkilöt, joilla on tähän sopiva 
koulutus;
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Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) samat henkilöt hoitavat kaikki 
lapsiuhrin kuulustelut, jos se on 
mahdollista ja asianmukaista;

d) samat henkilöt hoitavat periaatteessa 
kaikki alle 18-vuotiaan uhrin kuulustelut;

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) lapsiuhrin mukana voi olla hänen 
oikeudellinen edustajansa tai tarvittaessa 
lapsen valitsema aikuinen, ellei kyseisen 
henkilön osalta ole tehty päinvastaista 
päätöstä perustelluista syistä.

f) alle 18-vuotiaan uhrin mukana voi olla 
hänen oikeudellinen edustajansa tai 
tarvittaessa lapsen valitsema aikuinen, ellei 
kyseisen henkilön osalta ole tehty 
päinvastaista päätöstä perustelluista syistä.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin liittyvässä 
tutkinnassa voidaan kaikki lapsiuhrin tai 
mahdollisen lapsitodistajan kuulustelut 
videoida ja että videoituja kuulusteluja 
voidaan käyttää todistusaineistona 
rikosoikeudenkäynnissä kansallisen lain 
sääntöjen mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin liittyvässä 
tutkinnassa voidaan kaikki alle 18-
vuotiaan uhrin tai mahdollisen alle 18-
vuotiaan todistajan kuulustelut videoida ja 
että videoituja kuulusteluja voidaan käyttää 
todistusaineistona rikosoikeudenkäynnissä 
kansallisen lain sääntöjen mukaisesti.
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Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lapsiuhria voidaan kuulla oikeudessa 
ilman hänen henkilökohtaista läsnäoloaan 
asianmukaisen viestintätekniikan avulla.

b) alle 18-vuotiasta uhria voidaan kuulla 
oikeudessa ilman hänen välitöntä
henkilökohtaista läsnäoloaan 
asianmukaisen viestintätekniikan avulla.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita 
interventio-ohjelmia tai -toimia, joilla 
pyritään ehkäisemään ja minimoimaan
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
uusimisen riskiä. Tällaisten ohjelmien tai 
toimien olisi oltava käytettävissä koko 
rikosoikeudellisen menettelyn ajan, 
vankilassa ja sen ulkopuolella, 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita 
interventio-ohjelmia tai -toimia, joilla 
pyritään ehkäisemään ja minimoimaan alle 
18-vuotiaisiin kohdistuvien 
seksuaalirikosten uusimisen riskiä.
Tällaisten ohjelmien tai toimien olisi oltava 
käytettävissä koko rikosoikeudellisen 
menettelyn ajan, vankilassa ja sen 
ulkopuolella, kansallisessa lainsäädännössä 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Interventio-ohjelmat tai -toimet 
mukautetaan vastaamaan 
seksuaalirikoksiin syyllistyneiden lasten
kehitystarpeita, mukaan luettuina lapset, 
jotka ovat rikosoikeudellista vastuuta 
koskevaa ikärajaa nuorempia.

Interventio-ohjelmat tai -toimet 
mukautetaan vastaamaan 
seksuaalirikoksiin syyllistyneiden
henkilöiden kehitystarpeita, mukaan 
luettuina henkilöt, jotka ovat 
rikosoikeudellista vastuuta koskevaa 
ikärajaa nuorempia.
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Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Ennalta ehkäisevät toimet

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä alle 18-vuotiaiden 
oikeuksien vahvistamiseksi suhteessa 
sellaisiin kolmansiin osapuoliin, jotka 
työskentelevät alle 18-vuotiaiden kanssa 
opetus-, terveydenhuolto-, sosiaali-, 
oikeus- ja poliisialalla sekä urheiluun 
kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvillä 
aloilla. Tällaisiin toimiin kuuluu jo 
varhaislapsuudessa alkava 
mediakasvatus, jonka avulla alle 18-
vuotiaat voivat käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa vaarattomalla tavalla 
ja joka antaa heille tietoa sen käyttöön 
liittyvistä vaaroista. Tähän 
kasvatustyöhön osallistuvat samoin myös 
vanhemmat sekä opetuksesta kouluissa ja 
niiden ulkopuolella vastaavat tahot.
2. Jäsenvaltioiden on kehotettava 
tiedotusvälineitä osallistumaan 
mediakasvatukseen niiden koulutus- ja 
tiedotustehtävän puitteissa.
3. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
yksityistä sektoria ja erityisesti 
tietotekniikka-, viestintä-, matkailu-, 
pankki- ja rahoitusalan toimijoita sekä 
kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan alle 
18-vuotiaiden seksuaalisen hyväksikäytön 
ja riiston ennaltaehkäisyä ja torjuntaa 
koskevien toimintalinjojen laadintaan ja 
täytäntöönpanoon itsesääntelyä koskevien 
sääntöjen avulla ja vaihtamalla tietoja 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
4. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
tarvittava rahoitus perustamalla 
erityisrahastoja alle 18-vuotiaiden 
seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston 
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ehkäisemistä ja lasten suojelemista 
koskevien hankkeiden ja ohjelmien 
täytäntöönpanemiseksi.
5. Komissio tukee jäsennellyn 
vuoropuhelun muodossa jäsenvaltioita 
niiden ponnisteluissa ja varmistaa, että ne 
vaihtavat säännöllisesti tietoja 
toteuttamistaan toimenpiteistä. Näin se 
edistää parhaiden käytäntöjen
levittämistä.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että oppilaille ja heidän 
opettajilleen annetaan ala- ja 
yläkouluissa tietoa alle 18-vuotiaiden 
henkilöiden seksuaaliseen riistoon ja 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvistä 
riskeistä sekä olemassa olevista 
suojakeinoista. Tiedot muodostavat osan 
yleistä seksuaalivalistusta, ja niiden 
yhteydessä tuodaan erityisesti esiin tieto-
ja viestintätekniikkaan liittyvät riskit.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

21 artikla 21 artikla

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Tieto- ja viestintäverkkoihin liittyvät 
toimet

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla 
sähköisistä tieto- ja viestintäverkoista 
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voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

poistetaan välittömästi alle 18-vuotiaisiin 
kohdistuvia seksuaalisia tekoja esittävä 
materiaali. Tällaisen sisällön poistaminen 
on suoritettava kansallisten menettelyjen 
mukaisesti ja asianmukaisia suojatoimia 
noudattaen sen varmistamiseksi, että
poistaminen rajoittuu vain siihen, mikä 
on ehdottoman välttämätöntä. Lisäksi 
Euroopan unionin on käytävä kolmansien 
maiden kanssa neuvotteluja tällaisen 
sisällön pikaisen poistamisen 
varmistamiseksi niiden alueella toimivilta 
palvelimilta. Tämän ohella 
jäsenvaltioiden ja unionin elinten ja 
Europolin on vahvistettava yhteistyötä 
kansainvälisten vihjekeskusten, kuten 
INHOPEn, kanssa tällaisen sisällön 
poistamiseksi.

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut poistetaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta edellä esitettyä.

2. Muut toimenpiteet, jolla tällaisen 
sisällön käyttö pyritään estämään, kuten 
verkkosivujen estojärjestelmä, kuuluvat 
jäsenvaltioille. Edellytyksenä on, että 
kaikki poistamistoimet on tutkittu täysin 
ja näin on saatu riittävät todisteet siitä, 
ettei poistaminen ole mahdollista. Lisäksi 
toimien on rajoituttava ehdottoman 
välttämättömään, ne kuuluvat tuomarin 
harkintaan, ja toimien kohteille on 
kerrottava toimien syistä. Asianomaisilla 
tahoilla on valitusoikeus.

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus



PE442.976v03-00 48/49 AD\839976FI.doc

FI

21 a artikla
Raportointi

Komissio esittää Euroopan parlamentille 
vuosittain kertomuksen jäsenvaltioissa 
sekä unionissa ja kansainvälisellä tasolla 
toteutetuista toimista alle 18-vuotiaiden 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston estämisestä, sitä 
esittävän materiaalin poistamisesta, 
tekijöiden selvittämisestä sekä materiaalin 
tuottajien ja käyttäjien 
rikosoikeudellisesta käsittelystä ja 
tuomitsemisesta. Kertomuksessa kuvataan 
myös politiikan eri tasoilla toteutettuja 
toimia, jotka liittyvät 
ennaltaehkäisemiseen, uhrien suojeluun 
sekä uhrien hoitamiseen ja auttamiseen.

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltioiden tällä alalla toteuttamia toimia parannetaan 
yksilöllisesti ja kollektiivisesti. Kertomuksen esittämistä koskeva velvoite auttaisi 
jäsenvaltioita täydentämään niiden YK:lle esittämiä viisivuotiskertomuksia, ja se myös 
parantaisi toimien avoimuutta ja koordinointia.
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