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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Za pomocą przedmiotowego wniosku dotyczącego dyrektywy Komisja Europejska 
zamierza przyczynić się do zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego oraz przedstawiania czynności seksualnych z udziałem 
osób poniżej 18 roku życia.

2. Komisja wychodzi z założenia, że liczba przestępstw w tym obszarze nasili się, rozwój 
nowoczesnych metod komunikacji pogłębi omawiany problem, a przepisy państw 
członkowskich UE w tym zakresie są niewystarczająco rygorystyczne i spójne.

3. Wniosek zawiera przepisy dotyczące definicji przestępstw i kar, które powinny 
przyczynić się do osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1.

4. Pojawiają się wątpliwości, czy niniejszy wniosek przyczyni się do osiągnięcia tych celów:

a) Należy jak najszybciej usuwać zawartość elektronicznych środków przekazu, które 
przedstawiają czynności seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku życia. 
Wprowadzone w niektórych państwach członkowskich blokady internetowe mogą być 
z łatwością obchodzone przez użytkowników. Blokady nie są skuteczną metodą 
zwalczania takich treści. Odnoszą niewielki skutek, są niedokładne i można je obejść 
bez większych nakładów. Blokady nie prowadzą do usuwania treści, lecz tylko do ich 
względnej niedostępności, co nie oznacza przerwania naruszenia prawa polegającego 
na „udostępnianiu”.

b) Państwa członkowskie UE i działające w nich przedsiębiorstwa telekomunikacyjne 
dysponują funkcjonującymi sieciami międzynarodowymi, które z reguły gwarantują 
szybkie usunięcie treści. Ostatnie publikacje dotyczące skandynawskich wykazów 
blokad są dowodem na to, że wiele tego typu serwerów znajduje się w USA, Australii, 
Holandii i w Niemczech. Do tej pory nie stwierdzono przypadków przenoszenia stron 
oferujących takie treści do krajów, w których usuwanie treści jest niemożliwe lub 
następuje ze znacznym opóźnieniem.

c) Wprowadzenie technicznych blokad umożliwia kontrolę nad przepływami 
komunikacyjnymi na wielką skalę i wzbudza chęć kontroli innych zabronionych lub 
tylko niepożądanych treści. Jeżeli instrument blokady internetowej się sprawdzi, będzie 
stosowany nie tylko do zwalczania przedstawiania czynności seksualnych z udziałem 
osób poniżej 18 roku życia w Internecie. Istnieją obawy, że wprowadzenie blokad 
spowoduje zupełne odejście od zasady neutralności sieci.

d) Konieczne jest opracowanie wielowymiarowej strategii, która pogłębi i poprawi 
współpracę między organami policji, gospodarką internetową, istniejącymi biurami 
przyjmującymi zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie oraz siecią 
operatorów INHOPE.

e) Rozwiązania blokujące dostęp podważają wiarę w wolność informacji i komunikacji w 
Internecie. W związku z tym nie można zgodzić się z koncepcją „usuwanie przed 
blokowaniem”, gdyż również ona wymaga utworzenia infrastruktury do celów 
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blokady. Można się spodziewać, że blokady odstraszą jedynie okazjonalnych 
sprawców, co nie może uzasadniać tak daleko idącej interwencji w wolność informacji.

f) Zwalczanie przedstawiania czynności seksualnych z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia nie może się ograniczać tylko do serwerów internetowych. Wymaga to podejścia, 
które w równej mierze uniemożliwia wymianę odpowiednich treści za pośrednictwem 
serwerów FTP (protokół transferu plików), poczty elektronicznej, sieci P2P oraz 
telefonii komórkowej.

g) Potrzeba ochrony dzieci i młodzieży w związku z procesem ich dojrzewania 
seksualnego wymaga zróżnicowanej oceny szczególnie w prawie karnym z zakresu 
przestępstw seksualnych. Brak takiego rozróżnienia doprowadziłby w wielu państwach 
członkowskich UE do znacznego rozszerzenia zakresu przestępstw polegających na 
wykorzystywaniu seksualnym.

h) Istnieje potrzeba opracowania globalnej całościowej strategii zwalczania 
wykorzystywania seksualnego młodych ludzi. W tym celu wskazane byłoby, aby 
Komisja w ramach swoich uprawnień podjęła inicjatywę zmierzającą do zawarcia 
wiążących porozumień międzynarodowych.

5. Ze względu na wymienione wyżej powody pojawiają się istotne wątpliwości, czy 
proponowane środki mogą doprowadzić do osiągnięcia celów określonych we wniosku 
dotyczącym dyrektywy.

Główne punkty wniosku sprawozdawczyni komisji opiniodawczej są więc następujące:

 nie należy dążyć do przyjęcia konkretnych wytycznych w celu wprowadzenia blokad 
internetowych i usuwania w całej Europie treści zwalczanych na mocy dyrektywy;

 należy zrezygnować z ogólnoeuropejskiej definicji pojęć „dziecko” i „pornografia 
dziecięca”;

 nie należy wprowadzać odpowiedzialności karnej dla osób prawnych;
 nie należy wprowadzać obowiązku zgłaszania podejrzenia seksualnego 

wykorzystywania lub niegodziwego traktowania w celach seksualnych;
 należy zrezygnować z konkretnego wymiaru kary za określone przestępstwa;
 należy wzmocnić ochronę pokrzywdzonych i prewencję zarówno na szczeblu UE, jak 

i jej państw członkowskich;
 należy pogłębić i dostosować do dzisiejszych wymagań międzynarodową współpracę 

w zakresie usuwania treści, ścigania przestępstw, ochrony pokrzywdzonych oraz 
prewencji.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zwalczania niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 
2004/68/WSiSW

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zwalczania niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego osób poniżej 18 roku życia
oraz przedstawiania materiałów 
ukazujących czynności seksualne z ich 
udziałem, uchylającej decyzję ramową 
2004/68/WSiSW

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne
dzieci, w tym pornografia dziecięca, 
stanowią poważne pogwałcenie praw 
podstawowych, w szczególności praw 
dziecka do ochrony i opieki niezbędnych 
dla jego dobra, zgodnie z zapisami 
Konwencji o prawach dziecka ONZ i Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

(1) Niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych i wykorzystywanie seksualne
osób poniżej 18 roku życia, w tym
przedstawianie materiałów ukazujących 
czynności seksualne z udziałem tych osób, 
stanowią poważne pogwałcenie praw 
podstawowych, w szczególności praw 
dziecka do ochrony i opieki niezbędnych 
dla jego dobra, zgodnie z zapisami 
Konwencji o prawach dziecka ONZ i Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W związku z tym należy uwzględnić 
znaczenie międzynarodowej konwencji 
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ONZ o prawach dziecka z dnia 20 
listopada 1989 r., a w szczególności jej art.
19 i 34, oraz protokołu fakutaltywnego do 
tej konwencji z dnia 25 maja 2000 r. 
dotyczącego handlu dziećmi, prostytucji 
dziecięcej i pornografii dziecięcej. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Należy w związku z tym przypomnieć 
znaczenie art. 16 Traktatu o 
funkconowaniu Unii Europejskiej, który 
określa prawo do ochrony danych 
osobowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Należy w związku z tym przypomnieć 
znaczenie art. 7, 8, 11 i 24 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, które 
określają prawo do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, prawo do 
ochrony danych osobowych, prawo do 
swobody wypowiedzi i informacji oraz 
prawa dziecka.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Należy w związku z tym przypomnieć 
znaczenie art. 8 i 10 Konwencji 
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o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, które określają 
prawo do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego oraz prawo do swobody 
wypowiedzi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przedstawiające niegodziwe traktowanie 
dzieci w celach seksualnych oraz inne
szczególnie groźne formy niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci, jest 
przedmiotem coraz intensywniejszego 
obiegu i upowszechnia się poprzez 
wykorzystanie nowych technologii i 
Internetu.

(2) Przedstawianie czynności seksualnych
z udziałem osób poniżej 18 roku życia oraz 
inne formy niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego osób poniżej 18 roku życia, 
jest przedmiotem coraz intensywniejszego 
obiegu i upowszechnia się poprzez 
wykorzystanie nowych technologii i 
Internetu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Decyzja ramowa Rady 
2004/68/WSiSW dotycząca zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i 
pornografii dziecięcej zbliża 
prawodawstwo państw członkowskich w 
celu kryminalizacji najgroźniejszych form 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci, rozszerzenia 
jurysdykcji krajowej i zapewnienia 
pokrzywdzonym minimalnego poziomu 
pomocy. Decyzja ramowa Rady 
2001/220/WSiSW w sprawie pozycji ofiar 
w postępowaniu karnym ustanawia pakiet 
praw przysługujących pokrzywdzonym w 

(3) Decyzja ramowa Rady 
2004/68/WSiSW dotycząca zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i 
pornografii dziecięcej zbliża 
prawodawstwo państw członkowskich w 
celu kryminalizacji najgroźniejszych form 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego osób poniżej 18 roku życia, 
rozszerzenia jurysdykcji krajowej i 
zapewnienia pokrzywdzonym 
minimalnego poziomu pomocy. Decyzja 
ramowa Rady 2001/220/WSiSW w 
sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym ustanawia pakiet praw 
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postępowaniu karnym, w tym prawo do 
ochrony i kompensaty. Ponadto 
koordynacja ścigania przypadków 
niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej zostanie ułatwiona dzięki 
przyjęciu decyzji ramowej Rady 
2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania 
konfliktom jurysdykcji w postępowaniu 
karnym i w sprawie rozstrzygania takich 
konfliktów.

przysługujących pokrzywdzonym w 
postępowaniu karnym, w tym prawo do 
ochrony i kompensaty. Ponadto 
koordynacja ścigania przypadków 
niegodziwego traktowania osób poniżej 18 
roku życia w celach seksualnych i ich
wykorzystywania seksualnego oraz
przedstawiania materiałów ukazujących 
czynności seksualne z udziałem tych osób
zostanie ułatwiona dzięki przyjęciu decyzji 
ramowej Rady 2009/948/WSiSW w 
sprawie zapobiegania konfliktom 
jurysdykcji w postępowaniu karnym i w 
sprawie rozstrzygania takich konfliktów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Poważne przestępstwa kryminalne, 
takie jak wykorzystywanie seksualne dzieci 
i pornografia dziecięca, wymagają 
kompleksowego podejścia, obejmującego 
ściganie przestępców, ochronę 
pokrzywdzonych dzieci i zapobieganie 
powyższym zjawiskom. Przy 
podejmowaniu jakichkolwiek środków 
służących zwalczaniu tych przestępstw 
pierwszorzędne znaczenie musi mieć 
najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka, zgodnie z Kartą podstawową Unii 
Europejskiej oraz Konwencją o prawach 
dziecka. Decyzję ramową 2004/68/WSiSW 
należy zastąpić nowym instrumentem 
zapewniającym owe kompleksowe ramy 
prawne służące realizacji powyższego celu.

(5) Poważne przestępstwa kryminalne, 
takie jak niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych, wykorzystywanie seksualne
osób poniżej 18 roku życia i 
przedstawianie materiałów ukazujących 
czynności seksualne z udziałem osób 
poniżej 18 roku życia, wymagają 
kompleksowego podejścia, obejmującego 
ściganie przestępców, ochronę 
pokrzywdzonych poniżej 18 roku życia 
i zapobieganie powyższym zjawiskom. 
Przy podejmowaniu jakichkolwiek 
środków służących zwalczaniu tych 
przestępstw istotne znaczenie musi mieć 
najlepsze zabezpieczenie interesów osoby 
pokrzywdzonej poniżej 18 roku życia, 
zgodnie z Kartą podstawową Unii 
Europejskiej oraz Konwencją o prawach 
dziecka. Decyzję ramową 2004/68/WSiSW 
należy zastąpić nowym instrumentem 
zapewniającym owe kompleksowe ramy 
prawne służące realizacji powyższego celu.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Poważne formy niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci
powinny podlegać skutecznym,
proporcjonalnym i odstraszającym karom.
Chodzi tutaj szczególnie o nowe formy
niegodziwego traktowania w celach
seksualnych i wykorzystywania
seksualnego dzieci, ułatwiane przez 
zastosowanie technologii 
informatycznych. Należy również 
wprowadzić jaśniejszą definicję 
pornografii dziecięcej, zbliżając ją do 
definicji zawartej w międzynarodowych 
instrumentach prawnych.

(6) Poważne formy niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego osób 
poniżej 18 roku życia, a także 
przedstawianie takich czynności, również 
przy wykorzystaniu technik 
informatycznych i komunikacyjnych,
powinny podlegać skutecznym i
proporcjonalnym karom. Przyjęte przez 
państwa członkowskie podejście do 
różnych form niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych i wykorzystywania
seksualnego dzieci winno wychodzić 
naprzeciw postępowi technologii 
informatycznych i komunikacyjnych oraz 
roli, jaką te technologie mogą odgrywać 
w tworzeniu i rozpowszechnianiu takich 
materiałów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby skutecznie zwalczać niegodziwe 
traktowanie w celach seksualnych 
i wykorzystywanie seksualne osób poniżej 
18 roku życia, jak również przedstawianie 
materiałów ukazujących czynności 
seksualne z udziałem tych osób, niezbędne 
jest całościowe podejście, które poza 
ukaraniem sprawcy przewiduje także 
szeroko zakrojoną ochronę ofiar oraz 
skuteczne działania prewencyjne 
w państwach członkowskich. Podejście 
prewencyjne powinno być wyraźnie 
i zawsze odczuwalne przede wszystkim 
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w procesie kształcenia w zakresie 
wykorzystywania nowych form 
komunikacji, takich jak np. Internet.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
polityki państw członkowskich w zakresie 
czynności seksualnych podejmowanych 
dobrowolnie przez dzieci, które mogą być 
uznawane za normalne odkrywanie 
seksualności w trakcie rozwoju człowieka, 
z uwzględnieniem różnych tradycji 
kulturowych i prawnych oraz nowych form 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
między dziećmi i nastolatkami, w tym 
poprzez technologie informatyczne i 
komunikacyjne.

(7) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
polityki państw członkowskich w zakresie 
czynności seksualnych podejmowanych 
dobrowolnie przez osoby w 
porównywalnym wieku, z których 
przynajmniej jedna nie ukończyła 18 roku 
życia, które mogą być uznawane za 
normalne odkrywanie seksualności w 
trakcie rozwoju człowieka, z 
uwzględnieniem różnych tradycji 
kulturowych i prawnych oraz nowych form 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
między młodymi ludźmi, w tym poprzez 
technologie informatyczne i 
komunikacyjne.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Jednocześnie należy zwrócić uwagę, 
że nie można wykorzystywać różnic w 
tradycjach kulturowych i prawnych jako 
argumentu przemawiającego za 
zatajaniem niegodziwego traktowania 
osób poniżej 18 roku życia w celach 
seksualnych ani materiałów
przedstawiających czynności seksualne z 
ich udziałem.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, o 
których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe. Mogą one obejmować 
operacje pod przykryciem, kontrolę 
komunikacji, niejawną inwigilację, w tym 
elektroniczną, monitorowanie rachunków 
bankowych lub inne metody dochodzenia 
finansowego.

(8) Należy ułatwić dochodzenie 
przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia 
w ramach postępowań karnych, aby 
uwzględnić trudności, jakie pokrzywdzone 
dzieci mają z ujawnieniem faktu ich 
niegodziwego traktowania, oraz 
anonimowość przestępców w 
cyberprzestrzeni. By zapewnić skuteczne 
dochodzenie i ściganie przestępstw, 
o których mowa w niniejszej dyrektywie, 
osobom odpowiedzialnym za dochodzenie 
i ściganie tych przestępstw należy 
udostępnić skuteczne narzędzia 
dochodzeniowe, w szczególności 
uruchomienie systemów wczesnego 
ostrzegania. Właściwy organ sądowy 
w danym państwie członkowskim wydaje 
zgodę na prowadzenie śledztwa przed jego 
rozpoczęciem i kontroluje jego przebieg.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zmienić normy jurysdykcyjne w 
celu zagwarantowania, by sprawcy z Unii 
Europejskiej dopuszczający się 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych lub wykorzystywania 
seksualnego dzieci byli ścigani nawet jeżeli 
popełnią przestępstwo poza Unią 
Europejską, w szczególności w ramach tak 
zwanej turystyki seksualnej.

(9) Należy zmienić normy jurysdykcyjne w 
celu zagwarantowania, by sprawcy z Unii 
Europejskiej dopuszczający się 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych lub wykorzystywania 
seksualnego osób poniżej 18 roku życia
byli ścigani, nawet jeżeli popełnią 
przestępstwo poza Unią Europejską, 
w szczególności w ramach tak zwanej 
turystyki seksualnej.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Powinny być podejmowane środki na 
rzecz ochrony pokrzywdzonych dzieci w 
celu najlepszego zabezpieczenia ich 
interesu, z uwzględnieniem oceny ich 
potrzeb. Pokrzywdzone dzieci powinny
mieć łatwy dostęp do środków ochrony 
prawnej, w tym bezpłatnego doradztwa i 
zastępstwa prawnego, oraz środków 
zapobiegających konfliktom interesów, w 
przypadkach, w których niegodziwego 
traktowania dopuszczają się członkowie 
rodziny. Ponadto pokrzywdzone dzieci, 
które przedłożą swoją sprawę właściwym 
organom, powinny być chronione przed 
sankcjami, wynikającymi przykładowo z 
krajowych przepisów dotyczących 
imigracji lub prostytucji. Co więcej, udział 
pokrzywdzonych dzieci w postępowaniu 
karnym nie powinien powodować u nich 
dodatkowych traumatycznych przeżyć 
wskutek przesłuchań lub kontaktu 
wzrokowego z przestępcami.

(10) Powinny być podejmowane środki na 
rzecz ochrony pokrzywdzonych osób 
poniżej 18 roku życia w celu najlepszego 
zabezpieczenia ich interesu, 
z uwzględnieniem oceny ich potrzeb.
Pokrzywdzeni ci powinni mieć łatwy 
dostęp do środków ochrony prawnej, w 
tym bezpłatnego doradztwa i zastępstwa 
prawnego, oraz środków zapobiegających 
konfliktom interesów, w przypadkach, w 
których niegodziwego traktowania 
dopuszczają się członkowie rodziny.
Ponadto osoby pokrzywdzone poniżej 18 
roku życia, które przedłożą swoją sprawę 
właściwym organom, powinny być 
chronione przed sankcjami, wynikającymi 
przykładowo z krajowych przepisów 
dotyczących imigracji lub prostytucji. Co 
więcej, udział pokrzywdzonych osób
poniżej 18 roku życia w postępowaniu 
karnym nie powinien powodować u nich 
dodatkowych traumatycznych przeżyć 
wskutek przesłuchań lub kontaktu 
wzrokowego z przestępcami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapobiegać powrotowi do 
przestępstwa i zminimalizować to 
zjawisko, przestępcy powinni być oceniani 
z punktu widzenia zagrożenia, jakie 
stwarzają, oraz potencjalnego ryzyka 
ponownego popełnienia przestępstw 
seksualnych na szkodę dzieci; przestępcy 

(11) Aby zapobiegać powrotowi do 
przestępstwa i zminimalizować to 
zjawisko, przestępcy powinni być oceniani 
z punktu widzenia zagrożenia, jakie 
stwarzają, oraz potencjalnego ryzyka 
ponownego popełnienia przestępstw 
seksualnych na szkodę osób poniżej 18 
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powinni mieć ponadto możliwość 
dobrowolnego uczestnictwa w skutecznych 
programach oraz środkach 
interwencyjnych.

roku życia; odpowiednia ocena powinna 
zawsze towarzyszyć skazaniu przestepcy; 
zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 
Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności należy w niej 
uwzględnić prawa przestępcy; przestępcy 
powinni mieć ponadto możliwość 
dobrowolnego uczestnictwa w programach 
terapeutycznych lub programach opieki.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie powodują, 
oraz potencjalne ryzyko ponownego 
popełnienia przestępstw seksualnych 
przeciwko dzieciom, skazani przestępcy 
powinni być, czasowo lub na stałe, 
pozbawiani możliwości wykonywania 
działalności związanej z regularnym 
kontaktem z dziećmi. Należy ułatwić 
egzekwowanie tego typu zakazów w całej 
UE.

(12) W odpowiednich przypadkach, ze 
względu na zagrożenie, jakie stwarzają 
przestępcy, i potencjalne ryzyko 
ponownego popełnienia przestępstw 
seksualnych, skazani przestępcy powinni 
być, czasowo lub na stałe, pozbawieni 
możliwości wykonywania działalności 
związanej z regularnym kontaktem z 
osobami poniżej 18 roku życia. Należy 
ułatwić egzekwowanie tego typu zakazów 
w całej UE przy poszanowaniu 
obowiązujących przepisów prawnych 
dotyczących ochrony danych. Warunkiem 
takiego działania jest przeprowadzenie 
praworządnego postępowania opartego na 
prawie obowiązującym w państwach 
członkowskich.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pornografia dziecięca, czyli obrazy 
przestawiające niegodziwe traktowanie 
w celach seksualnych, to szczególny
rodzaj treści, której nie można
interpretować jako wyrażanie opinii. W 

(13) Materiały ukazujące czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia to rodzaj treści, których produkcji, 
rozpowszechniania, powielania lub 
nabywania nie można chronić, powołując
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celu zwalczania tego zjawiska należy 
ograniczyć obieg materiałów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie
dzieci poprzez utrudnienie sprawcom 
wprowadzania takich materiałów do 
publicznie dostępnych stron 
internetowych. Dlatego konieczne są 
działania w celu usuwania takich treści u 
źródła oraz zatrzymywania osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję lub 
pobieranie obrazów przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
powinna dążyć do ułatwienia skutecznego 
usuwania przez organy państw trzecich 
stron internetowych zawierających
pornografię dziecięcą utrzymywanych na 
ich terytorium. Jednakże ze względu na to, 
że pomimo takich wysiłków, usunięcie 
pornografii dziecięcej u źródła okazuje się 
trudne w przypadkach, w których 
oryginalne materiały znajdują się poza 
terytorium UE, należy ustanowić 
mechanizmy blokowania dostępu z 
terytorium Unii do stron internetowych, co 
do których ustalono, że zawierają lub 
pornografię dziecięcą lub służą do jej 
rozpowszechniania. Można do tego 
wykorzystać, stosownie do okoliczności, 
różne mechanizmy, w tym mechanizmy 
ułatwiające właściwym organom sądowym 
lub policyjnym zarządzanie takiej blokady 
lub zachęcające dostawców usług 
internetowych do dobrowolnego 
opracowania kodeksów postępowania oraz 
wytycznych w zakresie blokowania 
dostępu do takich stron internetowych, jak 
również wspierające ich w tym zakresie. 
Zarówno w celu usuwania, jak i 
blokowania treści przedstawiających 
niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, należy ustanowić i umacniać 
współpracę między organami publicznymi, 
w szczególności w interesie 
zagwarantowania, by krajowe wykazy 
stron internetowych zawierających 

się na prawa podstawowe. Termin 
„materiały ukazujące czynności 
seksualne” służy rozszerzeniu zakresu 
pojęcia niegodziwe traktowanie na 
wszystkie czynności seksualne z udziałem 
osób poniżej 18 roku życia, także jeżeli 
osoby te zostały zmuszone do ich 
wykonywania. Dlatego konieczne są 
działania w celu możliwie jak najszybszego
usuwania takich treści u źródła oraz 
zatrzymywania osób odpowiedzialnych za
produkcję, dystrybucję lub pobieranie
takich treści oraz przeprowadzania wobec 
nich praworządnego postępowania. UE, w 
szczególności poprzez intensywniejszą 
współpracę z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi oraz za 
pomocą dwu- lub wielostronnych 
porozumień, powinna dążyć do ułatwienia 
skutecznego usuwania przez organy 
państw trzecich stron internetowych 
zawierających treści ukazujące czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia, a utrzymywanych na ich terytorium.
Należy zacieśnić współpracę z 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Internetowych Punktów Kontaktowych 
(INHOPE). Aby uniknąć powielania prac, 
właściwe organy publiczne powinny 
nawiązać współpracę lub ją pogłębić. Przy 
realizacji inicjatyw w tym zakresie należy 
uwzględnić prawa użytkowników 
końcowych, przestrzegać obowiązujących 
procedur prawnych i sądowych oraz 
postępować w zgodności z europejską 
konwencją praw człowieka i Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.
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materiały z pornografią dziecięcą były jak 
najbardziej kompletne, a także by unikać
powielania prac. Przy realizacji inicjatyw 
w tym zakresie należy uwzględnić prawa 
użytkowników końcowych, przestrzegać 
obowiązujących procedur prawnych i 
sądowych oraz postępować w zgodności z 
europejską konwencją praw człowieka i 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W ramach programu na rzecz 
bezpieczniejszego Internetu ustanowiono 
sieć telefonów interwencyjnych, służących 
do gromadzenia informacji oraz 
zagwarantowaniu odpowiedniego zakresu i 
wymiany raportów dotyczących głównych 
rodzajów nielegalnych treści 
zamieszczanych online.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jako że cel niniejszej dyrektywy, 
jakim jest walka z niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych i 
wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz 
pornografią dziecięcą, nie może być 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie działające 
samodzielnie, może natomiast, ze względu 
na skalę działania i jego skutki, być 
osiągnięty w lepszy sposób na szczeblu 
Unii, ta ostatnia może przyjąć środki 
zgodne z zasadą pomocniczości, o której 
mowa w art. 3 i 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym drugim 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

(14) Jako że cel niniejszej dyrektywy, 
jakim jest walka z niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych i 
wykorzystywaniem seksualnym osób 
poniżej 18 roku życia oraz 
przedstawianiem czynności seksualnych z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia, nie 
może być osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
działające samodzielnie, może natomiast, 
ze względu na skalę działania i jego skutki, 
być osiągnięty w lepszy sposób na 
szczeblu Unii, ta ostatnia może przyjąć 
środki zgodne z zasadą pomocniczości, o 
której mowa w art. 3 i 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: z zasadą poszanowania 
godności ludzkiej, zakazem tortur oraz 
nieludzkiego bądź poniżającego 
traktowania lub karania, prawami dziecka, 
prawem do wolności i bezpieczeństwa, 
wolnością wyrażania opinii i informacji, 
ochroną danych osobowych, prawem do 
skutecznych środków ochrony prawnej i do 
rzetelnego procesu oraz z zasadami 
legalizmu i proporcjonalności przestępstw 
kryminalnych i kar. Niniejsza dyrektywa 
zmierza w szczególności do 
zagwarantowania pełnego respektowania
tych praw i musi być odpowiednio do tego 
wdrażana.

(15) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
zwłaszcza: z zasadą poszanowania 
godności ludzkiej, zakazem tortur oraz 
nieludzkiego bądź poniżającego 
traktowania lub karania, prawami dziecka, 
prawem do wolności i bezpieczeństwa, 
wolnością wyrażania opinii i informacji, 
ochroną danych osobowych, prawem do 
skutecznych środków ochrony prawnej i do 
rzetelnego procesu oraz z zasadami 
legalizmu i proporcjonalności przestępstw 
kryminalnych i kar. Niniejsza dyrektywa 
gwarantuje pełne respektowanie tych 
praw i musi być odpowiednio do tego 
wdrażana.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zapobieganie seksualnemu 
wykorzystywaniu osób poniżej 18 roku 
życia i niegodziwemu ich traktowaniu do 
celów seksualnych w Internecie stało się 
priorytetem z etycznego i edukacyjnego 
punktu widzenia, przy czym 
upowszechnianie poszanowania praw 
osób poniżej 18 roku życia jest podstawą 
wszelkich działań zapobiegawczych.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa służy ustanowieniu 
norm minimalnych dotyczących określania 
przestępstw i sankcji w zakresie 
wykorzystywania seksualnego dzieci.
Służy ona również wprowadzeniu 
wspólnych przepisów w celu lepszego 
zapobiegania przestępczości i ochrony 
pokrzywdzonych.

Niniejsza dyrektywa służy ustanowieniu 
norm minimalnych dotyczących określania 
przestępstw i sankcji w zakresie
niegodziwego traktowania osób poniżej 18 
roku życia w celach seksualnych, ich
wykorzystywania seksualnego oraz 
przedstawiania czynności seksualnych z 
ich udziałem. Służy ona również 
wprowadzeniu wspólnych przepisów w 
celu lepszego zapobiegania przestępczości 
i ochrony pokrzywdzonych.

Uzasadnienie

W dyrektywie powinno się w sposób spójny używać pojęć „niegodziwe traktowanie w celach 
seksualnych, wykorzystywanie seksualne i przedstawianie czynności seksualnych z udziałem 
osób poniżej 18 roku życia”. Należy odejść od minimalnego wymiaru kary, gdyż podjęte 
ustalenia kwestionowałyby systemy kar istniejące w państwach członkowskich UE.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „dziecko” oznacza każdą osobę w 
wieku poniżej 18 lat;

skreślona

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy mocno ingeruje w system prawa karnego w państwach 
członkowskich UE. W szczególności nie powinien on prowadzić do zniesienia sprawdzonego 
w wielu państwach członkowskich UE trzystopniowego podziału na dziecko (do 14 lat), 
małoletniego (od 14 do 18 lat) i młodocianego (do 21 lat). Dlatego należy zrezygnować z 
ogólnoeuropejskiej definicji pojęcia „dziecko”.



PE442.976v03-00 18/51 AD\839976PL.doc

PL

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pornografia dziecięca” oznacza: (b) „przedstawianie czynności 
seksualnych z udziałem osób poniżej 18 
roku życia” oznacza:

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b) – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkie materiały ukazujące dziecko 
uczestniczące w rzeczywistych lub 
symulowanych zachowaniach o wyraźnie 
seksualnym charakterze; lub

(i) wszelkie materiały ukazujące osobę 
poniżej 18 roku życia uczestniczącą
w rzeczywistych lub symulowanych 
zachowaniach o wyraźnie seksualnym 
charakterze lub or

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wszelkie przedstawienia organów 
płciowych dziecka w celach głównie 
seksualnych; lub

(ii) wszelkie przedstawienia organów 
płciowych osoby poniżej 18 roku życia w 
celach głównie seksualnych;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - litera b) - punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wszelkie materiały ukazujące osobę 
wyglądającą na dziecko uczestniczącą w 
rzeczywistych lub symulowanych 

skreślony
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zachowaniach o wyraźnie seksualnym 
charakterze oraz przedstawienia organów 
płciowych osób wyglądających jak 
dziecko, w celach głównie seksualnych; 
lub

Uzasadnienie

Powiązanie karalności ze znamionami przestępstwa poprzez zapisy takie jak „osoba 
wyglądająca na dziecko” i „realistyczne obrazy” znacznie rozszerza pojęcie karalności. 
Określenie znamion przestępstwa wydaje się zbyt niejasne, ponieważ każdy inaczej postrzega 
zapis „osoba wyglądająca na dziecko” oraz „realistyczne bądź odpowiadające rzeczywistości 
obrazy”. Należy karać czyny przeciw osobom i ich prawu do samostanowienia w kwestiach 
dotyczących płci, a nie sposób ich postrzegania.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b) – punkt iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) realistyczne obrazy dziecka 
uczestniczącego w zachowaniach o 
wyraźnie seksualnym charakterze lub 
rzeczywiste obrazy organów płciowych 
dziecka, niezależnie od tego, czy takie 
dziecko istnieje, w celach głównie 
seksualnych;

skreślony

Uzasadnienie

Powiązanie karalności ze znamionami przestępstwa poprzez zapisy takie jak „osoba 
wyglądająca na dziecko” i „realistyczne obrazy” znacznie rozszerza pojęcie karalności. 
Określenie znamion przestępstwa wydaje się zbyt niejasne, ponieważ każdy inaczej postrzega 
zapis „osoba wyglądająca na dziecko” oraz „realistyczne bądź odpowiadające rzeczywistości 
obrazy”. Należy karać czyny przeciw osobom i ich prawu do samostanowienia w kwestiach 
dotyczących płci, a nie sposób ich postrzegania.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d) – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dziecka uczestniczącego w 
rzeczywistym lub symulowanym 
zachowaniu o wyraźnie seksualnym 
charakterze; lub

(i) osoby poniżej 18 roku życia
uczestniczącej w rzeczywistym lub 
symulowanym zachowaniu o wyraźnie 
seksualnym charakterze; or

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) organów płciowych dziecka, w celach 
głównie seksualnych;

(ii) organów płciowych osoby poniżej 18 
roku życia w celach głównie seksualnych;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „osoba prawna” oznacza każdy 
podmiot mający osobowość prawną na 
mocy właściwego prawa, z wyjątkiem 
państw i organów publicznych 
wykonujących władzę państwową oraz 
publicznych organizacji 
międzynarodowych.

skreślona

Uzasadnienie

Wprowadzenie odpowiedzialności karnej osób prawnych jest pojęciem obcym w większości 
systemów prawa karnego państw członkowskich UE i dlatego należy je odrzucić. Nie jest 
zatem potrzebna definicja „osoby prawnej” w prawie karnym materialnym.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w art.
2 do 5.

1. Jako że system prawa karnego stanowi 
nieodłączną część porządku prawnego 
każdego państwa członkowskiego, państwa
członkowskie podejmują środki niezbędne 
do zagwarantowania, że następujące 
umyślne czyny zostaną określone w 
prawie jako przestępstwo i zgodnie z ich 
systemem kar będą podlegać wymiarowi 
kary odpowiadającemu wadze czynu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie, w celach seksualnych,
dziecka, które nie osiągnęło
przewidzianego w prawie krajowym 
wieku, od którego można wyrazić prawnie 
skuteczną zgodę na udział w czynnościach 
seksualnych („wieku przyzwolenia”), do 
bycia świadkiem niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych lub 
czynności seksualnych, nawet jeśli nie
musi samo w nich uczestniczyć, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

2. Doprowadzenie, w celach seksualnych,
osoby, która nie osiągnęła przewidzianego 
w prawie krajowym wieku, od którego 
można wyrazić prawnie skuteczną zgodę 
na udział w czynnościach seksualnych
(„wieku przyzwolenia”), do bycia 
świadkiem niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych lub czynności 
seksualnych, nawet jeśli nie musi sama w 
nich uczestniczyć, stanowi zachowanie, o 
jakim mowa w ust.1.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestnictwo w czynnościach 3. Uczestnictwo w czynnościach 
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seksualnych z dzieckiem, które nie 
osiągnęło przewidzianego w prawie 
krajowym wieku przyzwolenia, podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi przynajmniej pięć lat.

seksualnych z osobą, która nie osiągnęła
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, stanowi zachowanie, o 
jakim mowa w ust.1.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z udziałem dziecka, w 
przypadku gdy: 

4. Uczestnictwo w czynnościach 
seksualnych z udziałem osoby poniżej 18 
roku życia, w przypadku gdy: 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – punkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dochodzi do nadużycia uznanego 
stosunku zaufania, autorytetu lub wpływu 
na dziecko, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co
najmniej osiem lat; lub 

(i) dochodzi do nadużycia uznanego 
stosunku zaufania, autorytetu lub wpływu 
na tę osobę; lub

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dochodzi do wykorzystania szczególnej 
bezbronności dziecka, zwłaszcza 
wynikającej z jego niepełnosprawności 
umysłowej lub fizycznej bądź stosunku 
zależności, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej osiem lat; lub

(ii) dochodzi do wykorzystania szczególnej 
bezbronności tej osoby, zwłaszcza 
wynikającej z jej niepełnosprawności 
umysłowej lub fizycznej bądź stosunku 
zależności; lub
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dochodzi do użycia przymusu, 
przemocy lub groźby, podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna
granica wynosi co najmniej dziesięć lat.

(iii) dochodzi do użycia przymusu, 
przemocy lub groźby;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

stanowi zachowanie, o jakim mowa w ust. 
1.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zmuszanie dziecka do czynności 
seksualnych z osobą trzecią podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dziesięć lat.

5. Zmuszanie osoby poniżej 18 roku życia
do czynności seksualnych z osobą trzecią 
stanowi zachowanie, o jakim mowa w ust. 
1.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w art. 
2 do 11.

1. Jako że system prawa karnego stanowi 
nieodłączną część porządku prawnego 
każdego państwa członkowskiego, państwa
członkowskie podejmują środki niezbędne 
do zagwarantowania, że następujące 
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umyślne czyny zostaną określone w 
prawie jako przestępstwo i zgodnie z ich 
systemem kar będą podlegać wymiarowi 
kary odpowiadającemu wadze czynu.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Doprowadzenie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata

2. Doprowadzenie osoby poniżej 18 roku 
życia do udziału w przedstawieniach 
pornograficznych stanowi zachowanie, o 
jakim mowa w ust. 1.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
przedstawieniach pornograficznych lub 
wyzyskiwanie tej sytuacji w inny sposób 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

3. Czerpanie korzyści z udziału osoby 
poniżej 18 roku życia w przedstawieniach 
pornograficznych stanowi zachowanie, o 
jakim mowa w ust. 1.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem dzieci 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

4. Świadomy udział w przedstawieniach 
pornograficznych z udziałem osób poniżej 
18 roku życia stanowi zachowanie, o 
jakim mowa w ust. 1.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nakłanianie dziecka do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

5. Nakłanianie osoby poniżej 18 roku życia
do udziału w przedstawieniach 
pornograficznych stanowi zachowanie, o 
jakim mowa w ust. 1.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Doprowadzenie dziecka do udziału w
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

6. Doprowadzenie osoby poniżej 18 roku 
życia do udziału w czynnościach 
seksualnych lub jej wykorzystanie do 
celów takich czynności, gdzie oferuje się 
lub obiecuje pieniądze lub inne formy 
zapłaty bądź wynagrodzenia w zamian za 
udział w takich czynnościach, niezależnie 
od tego, czy zapłata, obietnica lub 
wynagrodzenie przekazywane są tej osobie 
poniżej 18 roku życia, czy też osobie 
trzeciej, stanowi czyn w rozumieniu ust. 1;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Czerpanie korzyści z udziału dziecka w 
prostytucji dziecięcej lub wyzyskiwanie tej 
sytuacji w inny sposób podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

skreślony
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podejmowanie czynności seksualnych z 
udziałem dziecka związane z korzystaniem 
z prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej pięć lat.

8. Podejmowanie czynności seksualnych
z udziałem osoby poniżej 18 roku życia 
i oferowanie lub obiecywanie pieniędzy 
lub zapłaty bądź wynagrodzenia w innej 
formie w zamian za udział w takich 
czynnościach, niezależnie od tego, czy 
zapłata, obietnica lub wynagrodzenie 
przekazywane są tej osobie, czy też osobie 
trzeciej, stanowi czyn w rozumieniu ust. 1;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zmuszanie do udziału w 
przedstawieniach pornograficznych 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
osiem lat.

9. Zmuszanie osoby poniżej 18 roku życia
do udziału w przedstawieniach 
pornograficznych stanowi zachowanie, o 
jakim mowa w ust. 1.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Nakłanianie dziecka do udziału w
prostytucji dziecięcej podlega karze 
pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej osiem lat.

10. Nakłanianie lub zmuszanie osoby 
poniżej 18 roku życia do udziału
w czynnościach seksualnych, za który 
oferuje się lub obiecuje pieniądze lub inne 
formy zapłaty bądź wynagrodzenia 
w zamian za udział w takich 
czynnościach, niezależnie od tego, czy 
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zapłata, obietnica lub wynagrodzenie 
przekazywane są tej osobie, czy też osobie 
trzeciej, stanowi czyn w rozumieniu ust. 1;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zmuszanie dziecka do prostytucji 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dziesięć lat.

skreślony

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przestępstwa związane z pornografią 
dziecięcą

Przestępstwa związane z materiałami 
ukazującymi czynności seksualne 
z udziałem osób poniżej 18 roku życia:

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
umyślnych czynów, o których mowa w art.
2 - 6.

1. Jako że system prawa karnego stanowi 
nieodłączną część porządku prawnego 
każdego państwa członkowskiego, państwa
członkowskie podejmują środki niezbędne 
do zagwarantowania, że następujące 
umyślne czyny zostaną określone w 
prawie jako przestępstwo i zgodnie z ich 
systemem kar będą podlegać wymiarowi 
kary odpowiadającemu wadze czynu.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nabywanie lub posiadanie pornografii 
dziecięcej podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

2. Nabywanie lub posiadanie materiałów 
przedstawiających czynności seksualne z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia 
stanowi zachowanie, o jakim mowa w 
ust. 1.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do pornografii 
dziecięcej, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej rok.

3. Świadome uzyskiwanie dostępu, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, do treści 
przedstawiających czynności seksualne z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia 
stanowi zachowanie, o jakim mowa ust. 1.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub 
przesyłanie pornografii dziecięcej podlega 
karze pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej dwa lata.

4. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub 
przesyłanie materiałów przedstawiających 
czynności seksualne z udziałem osób 
poniżej 18 roku życia stanowi zachowanie, 
o jakim mowa w ust. 1.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
dwa lata.

5. Oferowanie, dostarczanie lub 
udostępnianie materiałów 
przedstawiających czynności seksualne z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia 
stanowi zachowanie, o jakim mowa w 
ust. 1.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Produkcja pornografii dziecięcej 
podlega karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
pięć lat.

6. Produkcja materiałów 
przedstawiających czynności seksualne z 
udziałem osób poniżej 18 roku życia 
stanowi zachowanie, o jakim mowa w 
ust. 1.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego oraz tego, 
że zgodnie z ich systemem kar 
przestępstwo to będzie podlegać 
wymiarowi kary odpowiadającemu wadze 
czynu:

Składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania
dziecku, które nie osiągnęło
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 

składanie przez osobę dorosłą, za 
pośrednictwem technologii informatyczno-
komunikacyjnych, propozycji spotkania
osobie, która nie osiągnęła
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia, w celu popełnienia 
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któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania, podlega karze pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej dwa lata.

któregokolwiek z przestępstw, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 6, jeżeli po 
tej propozycji podjęto faktyczne czynności 
w celu doprowadzenia do takiego 
spotkania.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia karalności 
podżegania do któregokolwiek z
przestępstw, o których mowa w art. 3–6 i 
pomocnictwa w tych przestępstwach.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
podżeganie do przestępstw, o których 
mowa w art. 3-6 i pomocnictwo w tych 
przestępstwach zostaną określone 
w prawie państwa członkowskiego jako 
przestępstwo i zgodnie z jego kodeksem 
karnym będą podlegać wymiarowi kary 
odpowiadającemu wadze czynu.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania karalności usiłowania
popełnienia przestępstw, o których mowa 
w art. 3 ust. 3-5, oraz art. 3 ust. 2, w 
odniesieniu do bycia świadkiem 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych; art. 4 ust. 2-3 i ust. 5-11; i art. 
5 ust. 2 i 4-6.

2. Państwa podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, że usiłowanie
popełnienia przestępstw, o których mowa 
w art. 3 ust. 3-5, oraz art. 3 ust. 2, w 
odniesieniu do bycia świadkiem 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych; art. 4 ust. 2-3 i ust. 5-11; i art. 
5 ust. 2 i 4-6 zostanie określone w prawie 
państwa członkowskiego jako 
przestępstwo i zgodnie z jego kodeksem 
karnym będzie podlegać wymiarowi kary 
odpowiadającemu wadze czynu.

Poprawka 63
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania karalności 
następującego czynu umyślnego:

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do utrudnienia popełniania 
następujących czynów umyślnych lub ich 
zakazania oraz zagwarantowania, że 
zostaną one określone w prawie jako 
przestępstwo i zgodnie z ich kodeksem 
karnym będą podlegać wymiarowi kary 
odpowiadającemu wadze czynu.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 
oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 nie dotyczą dobrowolnych czynności 
seksualnych między dziećmi lub osobami o 
zbliżonym wieku i stopniu rozwoju 
psychologicznego i fizycznego lub 
dojrzałości, o ile czynności te nie są 
związane z żadnym nadużyciem.

Przepisy art. 3 ust. 2 w odniesieniu do 
bycia świadkiem czynności seksualnych 
oraz przepisy ust. 3; art. 4 ust. 2 i 4 oraz 
art. 5 nie dotyczą dobrowolnych czynności 
seksualnych między osobami, z których co 
najmniej jedna jest w wieku poniżej 18 lat,
lub między osobami w podobnym wieku i o 
podobnym stopniu rozwoju 
psychologicznego i fizycznego lub 
dojrzałości, o ile czynności te nie są 
związane z żadnym nadużyciem.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszej dyrektywy poniższe
okoliczności, w zakresie, w jakim nie 
stanowią znamion przestępstw, o których 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne wymagane prawem lub inne 
środki w celu zapewnienia, że następujące
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mowa w art. 3-7, uznawane są za 
okoliczności obciążające:

okoliczności, jeżeli nie stanowią one
znamion przestępstwa, będą mogły być 
uznawane za zaostrzające wymiar kary 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7:

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dziecko nie osiągnęło przewidzianego 
w prawie krajowym wieku przyzwolenia;

(a) pokrzywdzony nie osiągnął 
przewidzianego w prawie krajowym wieku 
przyzwolenia;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przestępstwo popełniono na szkodę 
dziecka szczególnie bezbronnego, 
zwłaszcza ze względu na jego 
niepełnosprawność umysłową lub fizyczną 
bądź stosunek zależności;

(b) przestępstwo popełniono na szkodę 
pokrzywdzonego szczególnie bezbronnego, 
zwłaszcza ze względu na jego 
niepełnosprawność umysłową lub fizyczną 
lub stosunek zależności;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przestępstwo popełnił członek rodziny 
dziecka, osoba mieszkająca z dzieckiem
lub osoba, która nadużyła swego 
autorytetu;

(c) przestępstwo popełnił członek rodziny 
pokrzywdzonego, osoba mieszkająca z nim
lub osoba, która nadużyła swego 
autorytetu;
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) przestępstwo zagroziło życiu dziecka; (g) przestępstwo zagroziło życiu 
pokrzywdzonego;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) przestępstwo popełniono z użyciem 
poważnej przemocy lub wyrządziło 
dziecku poważną szkodę.

(h) przestępstwo popełniono z użyciem 
poważnej przemocy lub wyrządziło 
pokrzywdzonemu poważną szkodę.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6, 
w których wystąpiła przynajmniej jedna z 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom, surowszym niż 
kary przewidziane w art. 3-6 za 
podstawowy typ przestępstwa.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-6, 
w których wystąpiła przynajmniej jedna z 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
podlegały skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom, surowszym niż 
kary przewidziane w art. 3-6 za
podstawowy typ przestępstwa i które 
zostaną określone w przepisach państwa 
członkowskiego jako przestępstwa i 
zgodnie z ich kodeksem karnym będą 
podlegać wymiarowi kary 
odpowiadającemu wadze czynu.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3–7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z regularnymi kontaktami z dziećmi.

1. Aby zapobiec ryzyku powrotu do 
przestępstwa, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania, by na osobę fizyczną, 
która została skazana za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7, 
mógł zostać nałożony czasowy lub stały 
zakaz wykonywania działalności związanej 
z regularnymi kontaktami z osobami 
poniżej 18 roku życia.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z dziećmi, w szczególności 
jeżeli państwo członkowskie występujące z 
wnioskiem uzależnia dostęp do niektórych 
rodzajów działalności od spełnienia 
warunku, że kandydaci nie zostali skazani 
za żadne z przestępstw, o których mowa w 
art. 3-7 niniejszej dyrektywy, informacja o 
zakazie wydanym w wyniku skazania za 
jedno z przestępstw, o których mowa w art. 
3-7 niniejszej dyrektywy, była 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 decyzji ramowej Rady 
2009/315/WSiSW w sprawie organizacji i 
treści wymiany informacji pobranych z 
rejestrów karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi, państwa członkowskie 
podejmują środki niezbędne do 
zagwarantowania by, na potrzeby 
skutecznego wykonywania środka 
polegającego na czasowym lub stałym 
zakazie wykonywania przez osobę 
działalności związanej z regularnymi 
kontaktami z osobami poniżej 18 roku 
życia, w szczególności jeżeli państwo 
członkowskie występujące z wnioskiem 
uzależnia dostęp do niektórych rodzajów 
działalności od spełnienia warunku, że 
kandydaci nie zostali skazani za żadne z 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7 
niniejszej dyrektywy, informacja o zakazie 
wydanym w wyniku skazania za jedno z 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7 
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przekazywana, na wniosek złożony na 
mocy art. 6 tej decyzji ramowej, przez 
organ centralny państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo dana osoba posiada, 
oraz by można było we wszystkich 
przypadkach wykorzystać dane osobowe 
dotyczące takiego zakazu udostępnione na 
mocy art. 7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

niniejszej dyrektywy, była przekazywana, 
na wniosek złożony na mocy art. 6 tej 
decyzji ramowej, przez organ centralny 
państwa członkowskiego, którego 
obywatelstwo dana osoba posiada, oraz by 
można było we wszystkich przypadkach 
wykorzystać dane osobowe dotyczące 
takiego zakazu udostępnione na mocy art. 
7 ust. 2 i 4 tej decyzji ramowej.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby 
prawne mogły zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za przestępstwa, o 
których mowa w art. 3–7, popełnione na 
ich korzyść przez jakąkolwiek osobę 
działającą indywidualnie albo jako członek 
organu osoby prawnej i pełniącą funkcje 
kierownicze w tej osobie prawnej, w 
oparciu o:

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia możliwości 
pociągnięcia do odpowiedzialności osób 
prawnych za przestępstwa, o których 
mowa w art. 3-7, popełnione na ich 
korzyść przez jakąkolwiek osobę fizyczną 
działającą indywidualnie lub jako członek 
organu osoby prawnej i pełniącą funkcje 
kierownicze w tej osobie prawnej, w 
oparciu o:

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Sankcje wobec osób prawnych
1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
osoba prawna pociągnięta do 
odpowiedzialności na mocy art. 11 ust. 1 
podlegała skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym sankcjom, w tym 
grzywnom o charakterze kryminalnym lub 
innym, oraz mogącym obejmować inne 
sankcje, na przykład:
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(a) pozbawienie prawa do korzystania ze 
świadczeń publicznych lub pomocy 
publicznej;
(b) czasowy lub stały zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej;
(c) umieszczenie pod nadzorem sądowym;
(d) likwidacja sądowa;
(e) czasowe lub stałe zamknięcie zakładów 
wykorzystanych w celu popełnienia 
przestępstwa.
2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by 
osoba prawna pociągnięta do 
odpowiedzialności na mocy art. 11 ust. 2 
podlegała skutecznym, proporcjonalnym i 
odstraszającym karom lub środkom.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec dzieci 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Państwa członkowskie wprowadzają 
możliwość odstąpienia od ścigania lub 
orzeczenia kar wobec osób 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4-6, za 
ich udział w bezprawnych działaniach 
będący bezpośrednią konsekwencją tego, 
że padły ofiarą tych przestępstw.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby, 
jednostki lub służby odpowiedzialne za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 3 do 7, dysponowały 
skutecznymi narzędziami 
dochodzeniowymi, umożliwiającymi 

3. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by osoby, 
jednostki lub służby odpowiedzialne za 
dochodzenie lub ściganie przestępstw, o 
których mowa w art. 3 do 7, dysponowały 
skutecznymi narzędziami 
dochodzeniowymi, umożliwiającymi 



AD\839976PL.doc 37/51 PE442.976v03-00

PL

prowadzenie operacji pod przykryciem, 
przynajmniej w sprawach związanych z 
wykorzystaniem technologii 
informatyczno-komunikacyjnych.

prowadzenie operacji pod przykryciem, 
przynajmniej w sprawach związanych z 
wykorzystaniem technologii
informatyczno-komunikacyjnych. Na takie 
dochodzenie wymagana jest uprzednia 
zgoda właściwego organu sądowego w 
danym państwie członkowskim, który 
następnie sprawuje nadzór nad jego 
prowadzeniem.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom 
i służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych 
w wyniku przestępstw, o których mowa w 
art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów zawierających 
pornografię dziecięcą, takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do umożliwienia jednostkom 
i służbom dochodzeniowym podejmowania 
prób identyfikacji osób pokrzywdzonych 
w wyniku przestępstw, o których mowa 
w art. 3 do 7, w szczególności poprzez 
analizę materiałów takich jak fotografie 
i nagrania audiowizualne przesyłane lub 
udostępniane za pośrednictwem 
technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by zasady 
zachowania poufności, których 
przestrzegania prawo krajowe wymaga od 
przedstawicieli niektórych zawodów
związanych z kontaktem z dziećmi, nie 
uniemożliwiały przedstawicielom tych 
zawodów zgłaszania służbom 
odpowiedzialnym za ochronę dzieci 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by zasady 
zachowania poufności, których 
przestrzegania prawo krajowe wymaga od 
przedstawicieli niektórych zawodów,
których głównym zadaniem jest praca z 
osobami poniżej 18 roku życia, nie 
uniemożliwiały przedstawicielom tych 
zawodów zgłaszania służbom 
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wszelkich sytuacji, w których mogą oni 
zasadnie sądzić, że dziecko jest ofiarą 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7.

odpowiedzialnym za ochronę dzieci 
wszelkich sytuacji, w których mogą oni 
zasadnie sądzić, że osoba poniżej 18 roku 
życia jest ofiarą przestępstw, o których 
mowa w art. 3-7.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zachęcenia osób, które 
wiedzą o popełnieniu przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7 lub które, w 
dobrej wierze, podejrzewają ich 
popełnienie, do zgłoszenia tego faktu 
właściwym służbom.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zachęcenia osób, które 
wiedzą o popełnieniu względem osoby 
poniżej 18 roku życia przestępstw, o 
których mowa w art. 3-7, lub które, w 
dobrej wierze, podejrzewają ich 
popełnienie, do zgłoszenia tego faktu 
właściwym służbom.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne, by oferować usługi 
informacyjne, takie jak specjalne 
telefoniczne linie informacyjne i strony 
internetowe udzielające osobom poniżej 
18 roku życia porad i pomocy.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do prowadzenia działań 
zapobiegawczych w szkołach celem 
umożliwienia osobom poniżej 18 roku 
życia głębszego zrozumienia praw każdego 
człowieka, poszanowania samego siebie 
i szacunku dla innych oraz rozpoznania 
sytuacji kłopotliwej, niepożądanej lub 
niewłaściwej. 

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osobom pokrzywdzonym w wyniku 
przestępstw, o których mowa w art. 3 do 7, 
udzielana jest pomoc, wsparcie i ochrona, z 
uwzględnieniem potrzeby najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka.

1. Osobom poniżej 18 roku życia
pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, o 
których mowa w art. 3 do 7, udzielana jest 
pomoc, wsparcie i ochrona, z 
uwzględnieniem potrzeby najlepszego 
zabezpieczenia interesów tych osób.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
przypadku gdy nie ma pewności co do 
wieku osoby, na szkodę której popełniono 
przestępstwa, o których mowa w art. 3–7, a 
istnieją powody aby sądzić, że dana osoba 
jest dzieckiem, zakłada się, że jest ona 
dzieckiem, tak by otrzymała ona 
natychmiastową możliwość skorzystania z 
pomocy, wsparcia i ochrony zgodnie z art. 
18 i 19, do czasu ustalenia jej wieku.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
przypadku gdy nie ma pewności co do 
wieku osoby, na szkodę której popełniono 
przestępstwa, o których mowa w art. 3-7, a 
istnieją powody aby sądzić, że dana osoba 
nie ukończyła 18 roku życia, zakłada się, 
że jest ona osobą poniżej 18 roku życia, 
tak by otrzymała ona natychmiastową 
możliwość skorzystania z pomocy, 
wsparcia i ochrony zgodnie z art. 18 i 19, 
do czasu ustalenia jej wieku.
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Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania służące zapewnieniu 
pomocy i wsparcia osobom 
pokrzywdzonym, w krótkiej i długiej 
perspektywie czasowej, w celu ich 
rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej, 
były podejmowane po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny szczególnych 
okoliczności, w jakich znalazło się każde 
pokrzywdzone dziecko, z uwzględnieniem 
odpowiednio opinii, potrzeb i obaw
dziecka.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
konkretne działania służące zapewnieniu 
pomocy i wsparcia osobom 
pokrzywdzonym, w krótkiej i długiej 
perspektywie czasowej, w celu ich 
rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej, 
były podejmowane po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny szczególnych 
okoliczności, w jakich znalazł się każdy 
pokrzywdzony, z uwzględnieniem 
odpowiednio jego opinii, potrzeb i obaw.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dzieci pokrzywdzone w wyniku 
przestępstw, o którym mowa w art. 3-7, są 
uważane za szczególnie wrażliwe ofiary na 
mocy art. 2 ust. 2, art. 8 ust. 4 i art. 14 ust. 
1 decyzji ramowej 2001/220/WSiSW.

3. Osoby poniżej 18 roku życia
pokrzywdzone w wyniku przestępstw, o 
którym mowa w art. 3-7, są uważane za 
szczególnie wrażliwe ofiary na mocy art. 2 
ust. 2, art. 8 ust. 4 i art. 14 ust. 1 decyzji 
ramowej 2001/220/WSiSW.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do organizowania 
kampanii informacyjnych i innych 
kampanii na rzecz zapobiegania 
zagrożeniom związanym z 
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przedstawianiem materiałów ukazujących 
czynności seksualne z udziałem osób 
poniżej 18 roku życia, w szczególności 
kampanii dotyczących sposobów 
wykrywania przestępczości i 
przeciwdziałania jej.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki mające na celu
pomaganie nauczycielom, pracownikom 
socjalnym, liderom młodzieżowym 
i wszystkim osobom pracującym z osobami 
poniżej 18 roku życia w rozwijaniu 
umiejętności korzystania z mediów 
i Internetu, w ramach ich programów lub 
działalności, oraz zachęcanie ich do tego, 
aby nauczyć osoby poniżej 18 roku życia 
reakcji mogących uchronić je przed 
niebezpieczeństwem. Istotne znaczenie ma 
uczenie osób poniżej 18 roku życia zasad 
bezpiecznego korzystania z Internetu.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 18 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki mające na celu objęcie 
podstawowych celów i wartości 
działaniami edukacyjnymi na wszystkich 
poziomach edukacji. Niezbędne jest 
rozwijanie postaw poszanowania i 
sprawiedliwości umożliwiających osobom 
poniżej 18 roku życia rozwijanie szacunku 
dla samego siebie, innych osób, instytucji 
i swojego otoczenia. Osoba poniżej 18 
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roku życia może zdać sobie sprawę z 
niegodziwego traktowania, którego mogło 
paść ofiarą, oraz rozpoznać sytuację 
kłopotliwą lub niepożądaną, której mogło 
stać się przedmiotem, jeżeli ktoś będzie 
gotów jej wysłuchać.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona pokrzywdzonych dzieci w 
dochodzeniach i postępowaniach karnych

Ochrona pokrzywdzonych w 
dochodzeniach i postępowaniach karnych

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
specjalnego przedstawiciela dla 
pokrzywdzonego dziecka, jeżeli, z mocy 
prawa krajowego, osoby, którym 
przysługuje odpowiedzialność rodzicielska, 
nie mogą reprezentować dziecka ze 
względu na konflikt interesów między nimi 
a danym dzieckiem, lub jeżeli dziecko nie 
ma opieki lub jest odłączone od rodziny.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
podczas dochodzenia i postępowania 
karnego organy sądowe wyznaczyły 
specjalnego przedstawiciela dla 
pokrzywdzonego, jeżeli, z mocy prawa 
krajowego, osoby, którym przysługuje 
odpowiedzialność rodzicielska, nie mogą 
reprezentować osoby poniżej 18 roku życia
ze względu na konflikt interesów między 
nimi a pokrzywdzonym, lub jeżeli osoba 
poniżej 18 roku życia nie ma opieki lub 
jest odłączona od rodziny. Przed 
podjęciem decyzji należy wysłuchać osoby 
pokrzywdzonej.



AD\839976PL.doc 43/51 PE442.976v03-00

PL

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezwłoczny dostęp pokrzywdzonych 
dzieci do bezpłatnej porady prawnej i 
zastępstwa prawnego, w tym w celu 
dochodzenia odszkodowania.

2. Państwa członkowskie gwarantują 
niezwłoczny dostęp pokrzywdzonych osób 
poniżej 18 roku życia do bezpłatnej porady 
prawnej i zastępstwa prawnego, w tym w 
celu dochodzenia odszkodowania.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przesłuchania pokrzywdzonych dzieci
odbywały się bez nieuzasadnionej zwłoki 
po zgłoszeniu faktów właściwym organom;

(a) przesłuchania pokrzywdzonych osób 
poniżej 18 roku życia odbywały się z 
zasady bez nieuzasadnionej zwłoki po 
zgłoszeniu faktów właściwym organom;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przesłuchania pokrzywdzonych dzieci
odbywały się, w razie potrzeby, w
pomieszczeniach specjalnie 
zaprojektowanych lub przystosowanych do 
tego celu;

(b) przesłuchania pokrzywdzonych osób 
poniżej 18 roku życia odbywały się z 
zasady w pomieszczeniach specjalnie 
zaprojektowanych lub przystosowanych do 
tego celu;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przesłuchania pokrzywdzonych dzieci (c) przesłuchania pokrzywdzonych osób 
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prowadzone były przez specjalistów, 
odpowiednio przeszkolonych do tego celu 
lub z ich udziałem;

poniżej 18 roku życia prowadzone były z 
zasady przez specjalistów, odpowiednio 
przeszkolonych do tego celu lub z ich 
udziałem;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wszystkie przesłuchania dziecka
prowadziła, stosownie do sytuacji i 
możliwości, ta sama osoba;

(d) wszystkie przesłuchania pokrzywdzonej 
osoby poniżej 18 roku życia prowadziła z 
zasady ta sama osoba;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) pokrzywdzonemu dziecku mógł 
towarzyszyć jego przedstawiciel prawny 
lub, w odpowiednich przypadkach, 
wybrana przez nie osoba dorosła, o ile nie 
podjęto umotywowanej decyzji o 
wykluczeniu takiej osoby.

(f) pokrzywdzonej osobie poniżej 18 roku 
życia mógł towarzyszyć jej przedstawiciel 
prawny lub, w odpowiednich przypadkach, 
wybrana przez nią osoba dorosła, o ile nie 
podjęto umotywowanej decyzji o 
wykluczeniu takiej osoby.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
trakcie dochodzeń karnych dotyczących 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7, 
wszystkie przesłuchania pokrzywdzonych
dzieci, lub, w odpowiednich przypadkach,
dzieci występujących w roli świadka, 
mogły być utrwalane audiowizualnie, i by 
te utrwalone przesłuchania mogły zostać 

4. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by w 
trakcie dochodzeń karnych dotyczących 
przestępstw, o których mowa w art. 3-7, 
wszystkie przesłuchania pokrzywdzonych
osób poniżej 18 roku życia, lub, w 
odpowiednich przypadkach, osób poniżej 
18 roku życia występujących w roli 
świadka, mogły być utrwalane 



AD\839976PL.doc 45/51 PE442.976v03-00

PL

wykorzystane jako dowód w trakcie 
postępowania przed sądem karnym, 
zgodnie z regułami przewidzianymi w jego
prawie krajowym.

audiowizualnie, i by te utrwalone 
przesłuchania mogły zostać wykorzystane 
jako dowód w trakcie postępowania przed 
sądem karnym, zgodnie z regułami 
przewidzianymi w ich prawie krajowym.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) pokrzywdzone dziecko mogło być 
przesłuchane w sali sądowej nie będąc tam 
fizycznie obecne, w szczególności dzięki 
wykorzystaniu odpowiednich technologii 
komunikacyjnych.

(b) pokrzywdzona osoba poniżej 18 roku 
życia mogła być przesłuchana w sali 
sądowej, nie będąc tam fizycznie obecna, 
w szczególności dzięki wykorzystaniu 
odpowiednich technologii 
komunikacyjnych.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
udostępnione zostały skuteczne programy 
lub środki interwencyjne w celu 
zapobiegania ponownemu popełnieniu 
przestępstw o charakterze seksualnym na 
szkodę dzieci i minimalizacji ryzyka 
popełnienia takich przestępstw. Te 
programy lub środki dostępne są na 
każdym etapie postępowania karnego, w 
zakładzie karnym i poza nim, zgodnie z 
warunkami ustanowionymi w prawie 
krajowym.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, by 
udostępnione zostały skuteczne programy 
lub środki interwencyjne w celu 
zapobiegania ponownemu popełnieniu 
przestępstw o charakterze seksualnym na 
szkodę osób poniżej 18 roku życia i 
minimalizacji ryzyka popełnienia takich 
przestępstw. Te programy lub środki 
dostępne są na każdym etapie 
postępowania karnego, w zakładzie 
karnym i poza nim, zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w prawie krajowym.
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie programy lub środki interwencyjne 
są dostosowywane do specyficznych 
potrzeb rozwojowych dzieci
popełniających przestępstwa seksualne, w 
tym także tych, które nie osiągnęły jeszcze 
wieku odpowiedzialności karnej.

Takie programy lub środki interwencyjne 
są dostosowywane do specyficznych 
potrzeb rozwojowych osób popełniających 
przestępstwa seksualne, w tym także tych, 
które nie osiągnęły jeszcze wieku 
odpowiedzialności karnej.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Środki prewencyjne

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zwiększyć ochronę 
praw osób poniżej 18 roku życia wśród 
osób pracujących z osobami poniżej 18 
roku życia w sektorach kształcenia, 
zdrowia, opieki socjalnej, sądowej i 
policyjnej, a także w obszarach 
związanych ze sportem, kulturą i 
rekreacją. Takie środki obejmują 
rozpoczynaną już we wczesnym 
dzieciństwie naukę korzystania z mediów, 
która umożliwia osobom poniżej 18 roku 
życia bezpieczne korzystanie z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i podczas 
której wyjaśnia się im zagrożenia 
związane z korzystaniem z tych 
technologii. W proces tej nauki włączani 
są w równej mierze rodzice i podmioty 
świadczące szkolne i pozaszkolne usługi 
edukacyjne.
2. Państwa członkowskie zachęcają 
media, aby uczestniczyły w nauczaniu 
korzystania z mediów w ramach swojej 
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misji edukacyjnej i informacyjnej.
3. Państwa członkowskie zachęcają sektor 
prywatny, zwłaszcza w zakresie 
technologii informacyjnych, komunikacji, 
turystyki, bankowości i finansów, oraz 
społeczeństwo obywatelskie do udziału 
w opracowywaniu i realizacji polityki na 
rzecz zapobiegania niegodziwemu 
traktowaniu osób poniżej 18 roku życia w 
celach seksualnych oraz ich seksualnemu 
wykorzystywaniu i walki z tymi 
przestępstwami na zasadzie samoregulacji 
i wymiany informacji z właściwymi 
organami.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
niezbędne środki finansowe poprzez 
utworzenie specjalnych funduszy na rzecz 
realizacji projektów i programów 
mających na celu zapobieganie 
seksualnemu wykorzystywaniu lub 
niegodziwemu traktowaniu osób poniżej 
18 roku życia w celach seksualnych oraz 
ich ochronę przed takimi działaniami.
5. Komisja w ramach ustrukturyzowanego 
dialogu wspiera państwa członkowskie w 
ich staraniach i troszczy się o regularną 
wymianę pomiędzy państwami 
członkowskimi w zakresie podejmowanych 
środków, w ten sposób przyczyniając się 
do upowszechnienia najlepszych modeli 
postępowania.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby upewnić się, że na 
etapie szkoły podstawowej i średniej 
uczniowie i ich nauczyciele otrzymują 
informacje na temat zagrożeń związanych 
z seksualnym wykorzystywaniem lub 
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niegodziwym traktowaniem osób poniżej 
18 roku życia w celach seksualnych oraz 
na temat istniejących instrumentów 
ochrony. Informacje te stanowią część 
ogólnych informacji na temat 
seksualności, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zagrożenia związane z 
technologiami informacyjnymi 
i komunikacyjnymi.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 Artykuł 21

Blokowanie dostępu do stron 
internetowych zawierających pornografię 

dziecięcą

Środki związane z sieciami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do tego, by doprowadzić do 
zablokowania użytkownikom Internetu na 
swoim terytorium dostępu do stron 
internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą. Blokowanie podlega 
odpowiednim gwarancjom, w
szczególności w celu dopilnowania, aby 
blokowanie było ograniczone do tego, co 
jest konieczne, aby użytkownicy byli 
informowani o powodzie zablokowania i 
aby dostawcy treści byli w możliwie 
najszerszym zakresie informowani o 
możliwości zaskarżenia takiego 
zablokowania.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do niezwłocznego usunięcia 
treści przedstawiających czynności 
seksualne z udziałem osób poniżej 18 roku 
życia w elektronicznych sieciach 
informacyjnych i komunikacyjnych.
Usunięcie takich treści następuje zgodnie 
z procedurami krajowymi i w myśl 
odpowiednich przepisów ochronnych 
gwarantujących, że usunięcie to ogranicza 
się do niezbędnego minimum. Poza tym 
Unia Europejska prowadzi negocjacje z 
państwami trzecimi w celu szybkiego 
usunięcia takich treści zamieszczanych na 
serwerach znajdujących się na ich 
terytorium. Państwa członkowskie, organy 
Unii oraz Europol zacieśniają przy tym 
współpracę z międzynarodowymi 
punktami kontaktowymi takimi jak 
INHOPE w celu szybkiego usunięcia 
takich treści.
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Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla powyższego, 
państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do doprowadzenia do usunięcia 
stron internetowych zawierających lub 
rozpowszechniających pornografię 
dziecięcą.

2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do podejmowania innych środków 
mających na celu uniemożliwienie 
dostępu do takich treści np. blokowania 
stron internetowych. Warunkiem tego jest 
całkowite wyczerpanie wszystkich środków 
służących usunięciu takich treści i na tej 
podstawie istnieją wystarczające dowody, 
że usunięcie treści jest niemożliwe. Środki 
te muszą się przy tym ograniczać do 
niezbędnego minimum, znajdują się w 
zakresie kompetencji sędziego, a osoby, 
których dotyczy dany środek, są 
informowane o powodach. Osobom tym 
przysługuje odwołanie w drodze 
postępowania sądowego.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Sporządzanie sprawozdań

Co rok Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie dotyczące 
środków podjętych przez państwa 
członkowskie oraz na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym na rzecz 
ograniczenia niegodziwego traktowania 
osób poniżej 18 roku życia w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego tych osób, na rzecz usuwania 
materiałów ukazujących takie czynności, 
odnajdowania przestępców oraz ścigania i 
skazywania zarówno autora, jak i 
użytkownika tych treści. Sprawozdanie to 
zawiera także opis środków podjętych na 
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różnych szczeblach politycznych w 
zakresie prewencji, ochrony 
pokrzywdzonych, pomocy i porad 
udzielanych pokrzywdzonym.

Uzasadnienie

Decydujące znaczenie ma indywidualna i grupowa poprawa środków podejmowanych przez 
państwa członkowskie w tym zakresie. Obowiązek sporządzania takich sprawozdań pomógłby 
państwom członkowskim w uzupełnieniu sprawozdań sporządzanych co pięć lat dla ONZ i 
zapewniłby większą przejrzystość i lepszą koordynację przeprowadzanych działań.
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