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KORT BEGRUNDELSE

Baggrundsinformation

Børn er værgeløse, hvilket øger risikoen for, at de udsættes for mishandling eller seksuel 
udnyttelse. Ifølge Unicef beløber indtægterne fra børnepornografiindustrien sig til 20 
milliarder euro, og en million børn bliver udnyttet til dette modbydelige formål1. Seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn udgør særlig alvorlige former for kriminalitet og kan 
give ofrene, deres familier og gerningsmændenes familier langvarige fysiske, psykiske og 
sociale mén.

Definitioner

I og med at denne betænkning er et led i den almindelige lovgivningsprocedure, er det vigtigt, 
at den indeholder en definition af et "barn". Børne-ngo'er anbefaler, at definitionen "barn" 
bruges om enhver person under den seksuelle lavalder i den pågældende medlemsstat, og 
"ung" om enhver person, som er over den seksuelle lavalder i den pågældende medlemsstat, 
men under 18 år. Dette er en væsentlig skelnen ud fra et juridisk perspektiv, da et "barn", som 
er under den seksuelle lavalder, og en "ung", som er over den seksuelle lavalder, men under 
18, stadig har ret til at blive beskyttet imod seksuel udnyttelse.    

Ordføreren er af den opfattelse, at betegnelsen "børnepornografi" bør bruges frem for 
"billeder af børnemisbrug". "Billeder af børnemisbrug" er en bred betegnelse, der bruges til at 
beskrive billeder af forskellige kriminelle handlinger, som ikke nødvendigvis er af seksuel art. 
Betegnelsen "børnepornografi" har et bredere juridisk anvendelsesområde i de gældende 
protokoller og konventioner, og det betragtes generelt som værende gyldigt i enhver 
fortolkning.

Kønsperspektivet

Da der er tale om et meget følsomt område, er det vanskeligt at fremskaffe nøjagtige data om 
børneofrenes kønsfordeling. Det er dog almindeligt kendt, at flere piger end drenge anmelder 
seksuelt misbrug. I den foreliggende udtalelse er vi gået ud fra, at seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse kan forekomme hos begge køn, og at det ikke er et rent kvindespørgsmål.  I 
udtalelsen erkendes det endvidere, at kvinder som familiens primære omsorgsgivere er 
uvurderlige, hvis omsorgen af såvel ofre som gerningsmænd skal lykkes.

Ofrene

Børn, som har været ofre for seksuelt misbrug, risikerer at være mærket af dette hele deres liv, 
i mange tilfælde langt ind i voksenårene. Børn, der har været ude for et sådant misbrug, kan 
blive ofre gentagne gange, da billederne bliver på internettet længe efter, at handlingen har 
fundet sted.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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Gerningsmændene

Det er vigtigt at hindre gerningsmænd i at begå nye forbrydelser. Erfaringen viser, at dette 
skal takles på nationalt plan gennem forskellige helhedsorienterede tiltag. F.eks. kan det 
anbefales at etablere en telefonhotline for personer, som går med tanker om at misbruge børn 
seksuelt. Forskningen har adskillige eksempler på, at personer, der har mulighed for at drøfte 
deres tanker med en uddannet rådgiver, kan reddes fra tilbagefald. Endvidere anbefales det i 
denne udtalelse, at medlemsstaterne tilbyder anerkendte programmer til behandling af 
sexforbrydere for at fremme rehabiliteringen.

Et aspekt, der ofte glemmes, er behovet for støtte og rådgivning til gerningsmændenes 
familier.1 Gerningsmændenes nærmeste familiemedlemmer er ofte tavse ofre, som daglig 
konfronteres med problemer både internt i familien og udadtil i det bredere samfund.
  
Sletning og blokering af indhold

Der er heftig debat mellem de berørte parter vedrørende sletning og blokering af indhold. Når 
en sådan tilgang overvejes, er det nødvendigt at sørge for balance mellem en demokratisk 
regulering af internettet, ytringsfriheden og beskyttelse af vore børn og deres trivsel.  
Medlemsstaterne har pligt til at samarbejde med internetudbyderne for at sikre, at børn 
beskyttes mod den ulovlige virksomhed, som seksuel misbrug af børn udgør. En anden 
væsentlig overvejelse er forpligtelsen til at indføre kontroller og sikkerhedstjek for at beskytte 
børnene.   

I en række medlemsstater har man haft succes med på lokalt plan at blokere websteder2.
Derfor er det af den største betydning, at medlemsstaterne i første instans opnår sletning af 
internetsider, der indeholder eller udbreder børnepornografi, eller blokering af 
internetbrugeres adgang til internetsider, der indeholder eller udbreder børnepornografi, på 
deres område som en mulig aktionsform, hvis en sletning ikke kan finde sted. Uden for EU's 
jurisdiktion, og hvor sådanne kontroller ikke er mulige, kan blokering frem for sletning være 
den eneste brugbare mulighed.    

Medlemsstaterne opfordres til at samarbejde med it-industrien og internetudbyderne for at 
dele bedste praksis og udveksle oplysninger.

Resumé

I denne udtalelse foreslås der en afbalanceret og velovervejet tilgang til spørgsmålet inden for 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestillings kompetenceområde og inden for EU's 
nuværende beføjelser i medfør af Lissabontraktaten.

Det er klart, at det rigtige er at anvende en tilgang, som søger at tage fat om roden på 
problemet med henblik på at bekæmpe forbrydelsen. Et samfund, der tager vare på værgeløse 

                                               
1 PPE-Gruppens høring om seksuelt misbrug af børn på internettet i 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company.



AD\835690DA.doc 5/37 PE448.743v02-00

DA

personer som f.eks. børn, vil gøre en kraftig indsats for at skabe en kultur, hvor seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn bliver uacceptabelt.

Forbrydelsens natur ændrer sig hastigt, særlig med den konstante teknologiske udvikling og 
dens anvendelsesmuligheder. Tidligere var børnepornografi begrænset til fysiske fænomener 
som postforsendelser eller fotos. Nu kan billeder hurtigt og vederlagsfrit sendes ud i hele 
verden. På grund af denne handlings kriminelle natur, misbruget af de mest sårbare personer 
og vores pligt til at beskytte børn bør vi ikke tøve med på energisk og målrettet vis at skride 
til handling.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Alle aktører bør anvende en 
nultolerancetilgang til bekæmpelse af 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn og børnepornografi.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Både piger og drenge, unge kvinder 
og unge mænd kan være ofre for seksuelt 
misbrug.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b)Den fare, som kvinder, der gør sig 
skyldige i seksuelt misbrug af børn, såvel 
som den fare, som mænd, der gør sig 
skyldige i det samme, frembyder, bør 
gøres til genstand for en undersøgelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ofre for menneskehandel har ofte 
været ofre for børnemisbrug og seksuel 
udnyttelse.

Begrundelse

Børn er i højere grad tilbøjelige til at lide under de langsigtede følger af seksuelt misbrug, 
både fysisk og psykisk. Det kan skabe fremmedgørelse inden for deres familie og fællesskab, 
hvilket kan gøre dem mere udsatte for andre former for udnyttelse, som f.eks. 
menneskehandel.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Samtidig må det sikres, at forskelle i 
kulturelle og juridiske traditioner ikke 
kan bruges til at skjule, at der sker 
seksuelt misbrug af børn og produceres 
børnepornografisk materiale.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Efterforskning af lovovertrædelser,
tiltalerejsning i straffesager og 
identifikation af gerningsmanden bør 
gøres nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug; den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet, bør ikke lægge hindringer i 
vejen for efterforskning eller for 
øjeblikkelig sporing af gerningsmanden.
Medlemsstaterne bør derfor tage skridt til 
at sikre, at internetbrugere garanteres 
anonymitet i det offentlige rum, men 
straks kan identificeres, hvis de begår 
lovovertrædelser, navnlig på de 
internetsteder, hvor der er størst risiko for
"grooming", dvs. f.eks. sociale netværk, 
forummer, sociale platforme og blogs. For 
at sikre en vellykket efterforskning og 
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undersøgelser. retsforfølgelse af de forbrydelser, der er 
omhandlet i direktivet, bør der stilles 
effektive efterforskningsværktøjer til 
rådighed for dem, der er ansvarlige for 
efterforskning og retsforfølgelse af sådanne 
forbrydelser. Disse værktøjer kan omfatte 
hemmelige operationer, aflytning af 
kommunikation, hemmelig overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, 
overvågning af bankkonti eller andre 
finansielle undersøgelser. Disse 
efterforskninger bør bemyndiges af de 
relevante retslige myndigheder i den 
berørte medlemsstat og bør ske under 
denne myndigheds tilsyn.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Et tidligt varslingssystem bestående i 
regelmæssig indberetning til politi eller 
lokale hotlines af mistanke om materiale 
om børnemisbrug på internettet burde 
bidrage væsentligt til hurtigt at afbryde 
sexforbryderes aktiviteter og sikre hurtig 
underretning af myndighederne og 
internetserviceudbyderne om eksistensen 
af sådant ulovligt materiale på deres net, 
således at de hurtigt kan træffe de 
fornødne foranstaltninger til at lukke for 
offentlig adgang til det ulovlige materiale 
og samtidig bevare beviser til brug for 
retlige undersøgelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Det er meget vigtigt at styrke 
effektiviteten af love, herunder 
ekstraterritoriale straffelove, for at sikre, 
at personer fra EU, der misbruger eller 
udnytter børn seksuelt, retsforfølges, selv 
om de begår forbrydelsen uden for EU, 
navnlig i form af såkaldt sexturisme, et 
fænomen der breder sig geografisk med 
alvorlige konsekvenser til følge.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne bør fremme åben 
dialog og kommunikation med tredjelande 
med henblik på at blive i stand til at 
retsforfølge gerningsmænd, som rejser til 
disse lande med det formål at beskæftige 
sig med sexturisme.

Begrundelse

Sexturisme kan kun takles effektivt gennem samarbejde på tværs af grænserne mellem alle 
lande.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre, skal træffes under 
hensyntagen til barnets tarv og en 
vurdering af dets behov. Børneofre bør 
have let adgang til retsmidler, herunder 
gratis juridisk rådgivning og gratis 

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

advokatbistand og foranstaltninger til at 
løse interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Børneofre bør 
endvidere beskyttes mod sanktioner, for 
eksempel i henhold til national lovgivning 
om indvandring eller prostitution, hvis de 
indbringer sagen for de kompetente 
myndigheder. Endvidere bør børneofres 
deltagelse i straffesager ikke føre til, at de 
lider yderligere traumer som følge af 
forhør eller visuel kontakt med 
gerningsmændene. Fortroligheden af alle 
oplysninger vedrørende børneofres 
identifikation er af central betydning for 
beskyttelsen af børneofrene.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Med henblik på fuld beskyttelse af 
ofrene bør børneofre informeres om deres 
rettigheder og om de tjenester, der står til 
deres rådighed, om efterforskningens eller 
straffesagens gang generelt og deres rolle 
i efterforskningen samt resultatet af deres 
sag.
Ydermere bør der træffes foranstaltninger 
til sikring af, at børn oplyses om deres ret 
til beskyttelse mod misbrug, om hvorledes 
de kan beskytte sig selv, og om hvad de 
skal gøre, hvis de bliver eller er blevet 
misbrugt.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Hvis gerningsmanden skønnes at 
frembyde fare, og risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, skønnes så stor, 
at det berettiger hertil, bør dømte 
gerningsmænd midlertidigt eller varigt 
udelukkes fra at udøve hverv, der 
indebærer regelmæssig kontakt med børn.
Det bør gøres lettere at gennemføre 
sådanne forbud i hele Unionen.
Medlemsstaterne bør sørge for, at der 
foretages screeningundersøgelser forud 
for ansættelse i tilfælde, hvor et job 
indebærer regelmæssige aktiviteter med 
børn. Der bør indføres relevante 
procedurer i overensstemmelse med 
gældende lovgivning i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Internettet er en del af samfundet på 
lige fod med enhver anden 
samfundsdeltager og bør ikke betragtes 
som et neutralt forum. Som for det 
normale samfunds vedkommende er det 
nødvendigt at anvende standarder og 
regler for dets anvendelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 

(13) Børnepornografi består af billeder af 
seksuelt misbrug. For at bekæmpe den må 



PE448.743v02-00 12/37 AD\835690DA.doc

DA

specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder 
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold,
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 

udbredelsen af materiale om børnemisbrug 
mindskes ved at gøre det vanskeligere for 
forbrydere at uploade sådant indhold til det 
offentligt tilgængelige internet. Der må 
derfor gøres en indsats for at fjerne 
indholdet ved kilden og pågribe dem, der 
er skyldige i distribution eller downloading 
af billeder af børnemisbrug. Unionen bør 
især gennem øget samarbejde med 
tredjelande og internationale organisationer 
tilskynde myndighederne i tredjelande til at 
gøre det nemmere effektivt at fjerne 
websider med børnepornografi, som 
udbydes på deres område. Trods adskillige 
forsøg har det vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, når det originale materiale ikke 
befinder sig inden for Unionen, mens 
adgangen til langt størstedelen af de 
blokerede websider sker via servere i 
lande (hovedsagelig USA og EU), der har 
undertegnet De Forenede Nationers 
konvention om barnets rettigheder eller 
den valgfri protokol til konventionen om 
barnets rettigheder for så vidt angår salg 
af børn, børneprostitution og 
børnepornografi. Der bør etableres
mekanismer til styrkelse af det 
internationale samarbejde mellem stater,
retslige myndigheder og politimyndigheder
og steder til indberetning af 
børnepornografi for at sikre sikker og 
hurtig fjernelse af websteder med 
børnepornografisk materiale. Dette arbejde 
skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.
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menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
 Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a). Der er mange adgangspunkter til at 
se børnepornografiske billeder på 
internettet, og lovovertrædere tilpasser sig 
de igangværende teknologiske fremskridt 
og deres anvendelse.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b). Den europæiske finansielle 
koalition bør udvide sine beføjelser til at 
dække alle børnepornografiske billeder på 
nettet, og ikke kun kommercielle 
børnepornografiske websider.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) "børnepornografi": (b) "børnepornografi": børnemisbrug, der 
kan defineres som:

Begrundelse

Ved at bruge ordet "børnepornografi" fremhæves handlingens seksuelle formål, hvorimod 
"billeder af børnemisbrug" er en bred betegnelse, der bruges til at beskrive billeder af 
forskellige kriminelle handlinger, som ikke nødvendigvis er af seksuel art: dette forslag til 
retsakt omhandler seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. 
Under henvisning til retsaktens anvendelsesområde og under hensyntagen til gældende 
lovgivning og den juridiske terminologi, der anvendes i protokollen til konventionen om 
barnets rettigheder for så vidt angår salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og 
Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug, 
anbefaler ordføreren brugen af ordet "børnepornografi".

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. At have kønslig omgængelse med et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst
otte år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(i) gerningsmanden misbruger en 
anerkendt position med hensyn til tillid, 
myndighed eller indflydelse i forhold til 
barnet, skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst otte år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn; i tilfælde, hvor forældre har 
misbrugt deres børn, skal straffen være 
tilstrækkelig streng til at beskytte børnene 
mod enhver gentagelse af 
lovovertrædelsen 

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) et særligt værgeløst barns situation 
misbruges, navnlig som følge af et psykisk 
eller fysisk handicap, fattigdom eller social 
udstødelse eller en afhængighedssituation, 
skal straffes med fængsel med en 
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otte år, eller maksimumsstraf på mindst otte år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn 

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) der gøres brug af tvang, magt eller 
trusler, skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. At tvinge et barn til kønslig omgængelse 
med tredjemand skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ti år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 

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

fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år og udelukkelse fra at udøve 
hverv, der på en eller anden måde 
indebærer kontakt med børn.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 5. At hverve et barn til deltagelse i 



PE448.743v02-00 18/37 AD\835690DA.doc

DA

pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
fem år.

pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
fem år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år
og udelukkelse fra at udøve hverv, der på 
en eller anden måde indebærer kontakt 
med børn.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under særlige omstændigheder skal 
maksimumsstraffen være på mindst otte 
år, navnlig hvis barnet udsættes for fare, 
hvis der benyttes ekstrem vold, som 
forvolder barnet alvorlig skade, eller hvis 
der er tale om optræden af mere 
systematisk eller organiseret art.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år
og udelukkelse fra at udøve hverv, der på 
en eller anden måde indebærer kontakt 
med børn.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst otte år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. At tvinge et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år og udelukkelse fra at udøve hverv, 
der på en eller anden måde indebærer 
kontakt med børn.

Ændringsforslag 34
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

10. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst otte år
og udelukkelse fra at udøve hverv, der på 
en eller anden måde indebærer kontakt 
med børn.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst ti år og 
udelukkelse fra at udøve hverv, der på en 
eller anden måde indebærer kontakt med 
børn.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovovertrædelser i forbindelse med 
børnepornografi

Lovovertrædelser vedrørende materiale 
om børnemisbrug

Begrundelse

Ordet "børnepornografi" er meget problematisk. Den normale definition af ordet 
"pornografi" henviser til kønslig omgængelse mellem samtykkende voksne. Formuleringen 
"materiale om børnemisbrug" sender et klart budskab: at se på et sådant materiale er et bevis 
på en forbrydelse.
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer 
med det formål at begå lovovertrædelserne 
i artikel 3-6.

(b) tilrettelæggelse af rejsearrangementer
og/eller andre arrangementer med det 
formål at begå lovovertrædelserne i artikel 
3-6.

Begrundelse

Med hensyn til tilrettelæggelse af børnesexturisme omfatter aktører, der gør det lettere at 
misbruge og udnytte børn seksuelt, ikke blot personer, der tilrettelægger rejser, f.eks. 
turoperatører og rejsebureauer, men også en række mellemmænd, der leverer andre 
serviceydelser såsom hoteller, herberger, turguider, oversættelsestjenester m.v.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit strafferegister 
opfører den i stk. 1 omhandlede 
foranstaltning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit strafferegister 
opfører den i stk. 1 omhandlede 
foranstaltning. Medlemsstaterne træffer de 
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nødvendige lovgivningsmæssige eller 
andre foranstaltninger til sikring af, at 
der foretages kontrol af strafferegistrene, 
hver gang en person søger et nyt job, hvis 
udøvelse indebærer regelmæssig kontakt 
med børn.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at statslige og 
private organisationer, som udøver 
aktiviteter, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn, systematisk 
kontrollerer nye medarbejderes 
straffeattester, og at organisationer, 
herunder skoler, der leverer 
tjenesteydelser til børn, har en stærk og 
aktiv børnebeskyttelsespolitik.

Begrundelse

Registrering og udveksling af oplysninger skal suppleres med en aktiv indsats fra 
organisationer, hvis arbejde indebærer regelmæssig kontakt med børn, til sikring af, at 
straffeattesterne for kandidater til en stilling eller til aktiviteter, der indebærer kontakt med 
børn, kontrolleres forud for tilbuddet om ansættelse.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at 
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 

Medlemsstaterne retsforfølger ikke børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller pålægger 
dem ikke sanktioner for deres indblanding i 
ulovlige handlinger, som er en direkte 
følge af, at de har været udsat for disse 
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en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

lovovertrædelser.

Begrundelse

Et barneoffer bør ikke betragtes som værende i stand til at samtykke i prostitution eller i 
deltagelse i produktion af billeder af børnemisbrug. Det strafferetlige ansvar påhviler 
udelukkende gerningsmanden uanset ethvert påstået eller formodet "samtykke" fra ofrets side.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, og tiltalerejsning herfor ikke er 
afhængigt af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
efterforskning af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7, og tiltalerejsning herfor ikke er 
afhængigt af ofrets anmeldelse eller 
anklage, og at der fortsat kan rejses tiltale, 
selv om ofret trækker sin forklaring tilbage.
Der indføres relevante procedurer i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Medlemsstaterne skal tilvejebringe de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til 
at sikre, at efterforskningsenheder bliver fuldt operationelle og effektive.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tråd med foranstaltninger til 
bekæmpelse af terrorisme bør der træffes 
overvågnings- og 
forebyggelsesforanstaltninger over for 
gerningsmænd til de i artikel 3 til 7 i dette 
direktiv omhandlede forbrydelser. Med 
henblik herpå undersøger Kommissionen 
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muligheden for at etablere et europæisk 
tidligt varslingssystem til koordinering af 
medlemsstatsmyndighedernes bekæmpelse 
af internetkriminalitet og forebyggelse af 
lovovertrædelser begået af pædofile og 
personer, der begår seksuelle overgreb, 
således som krævet i Europa-
Parlamentets erklæring af 23. juni 2010 
om en europæisk hurtig varslingsordning 
mod pædofile og personer, der begår 
seksuelle overgreb1, som blev vedtaget 
med absolut flertal.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne samarbejder med de 
retshåndhævende og de retslige
myndigheder, informations- og 
kommunikationsteknologiindustrien, 
internetudbyderne, banksektoren og 
ngo'er.
Medlemsstaterne samarbejder med 
hinanden og udveksler eksempler på 
bedste praksis for bekæmpelse af seksuel 
udnyttelse af børn i de medlemsstater, 
hvor specialiserede enheder fungerer 
effektivt.

Begrundelse

En holistisk tilgang, som sikrer udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og de 
relevante aktører, er et vigtigt element i bekæmpelsen af denne forbrydelses 
grænseoverskridende karakter.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne opfordrer statslige
og private organisationer, som udøver 
aktiviteter, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn, til rutinemæssigt at 
afholde kurser for deres personale for at 
sikre, at den enkelte er bedre i stand til at 
opdage tilfælde af børnemisbrug og er 
klar over, til hvem oplysning herom skal 
indberettes.

Begrundelse

Hvor personalet er uddannet i at opdage misbrug, vil tilfælde af misbrug sandsynligvis blive 
indberettet hurtigere.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne tager skridt til at 
sikre, at ofre har adgang til fortrolige 
børnevenlige indberetnings- og 
henvisningsmekanismer såsom telefon-
eller internethjælpetjenester, og at disse 
drives af fagfolk, der er uddannet til at 
tage sig af misbrugssager.

Begrundelse

Etablering af børnevenlige indberetningsmekanismer og informationstjenester giver 
børneofre en højere grad af autonomi og vil tilskynde dem til at stå frem og indberette 
misbrug.
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at anspore enhver 
person, som har kendskab til 
lovovertrædelserne i artikel 3-7 eller i god 
tro nærer mistanke om, at de er blevet 
begået, til at anmelde disse forhold til de 
kompetente myndigheder. Enhver, der 
indberetter sådanne lovovertrædelser, 
sikres databeskyttelse og anonymitet.

Begrundelse

Det er afgørende, at meddelere har tillid til, at deres anonymitet til enhver tid beskyttes, for at 
tilskynde dem til at komme frem og indberette tilfælde af seksuelt misbrug af børn.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til etablering af en 
anonym indberetningstjeneste for 
internetbrugere, der ved et tilfælde 
opdager materiale om seksuelt misbrug af 
børn på internettet.

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til etablering af 
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informationstjenester såsom særlige 
telefonhjælpetjenester og internetsider, 
der skal rådgive og bistå børn.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En medlemsstat kan beslutte, at den 
ikke vil anvende, eller at den kun i 
specifikke tilfælde eller under specifikke 
omstændigheder vil anvende de stk. 1, 
litra c) og d), anførte 
jurisdiktionskompetenceregler, for så vidt 
som lovovertrædelsen er begået uden for 
dens område.

udgår

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til beskyttelse af 
børneofres privatliv samt af deres identitet 
og omdømme ved at forebygge offentlig 
udbredelse af oplysninger.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Medlemsstaterne indfører 
forebyggende foranstaltninger til 
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beskyttelse af børn. Disse skal omfatte:
a) information og støtte til den brede 
offentlighed for at hjælpe dem med at 
beskytte børn, herunder oplysnings- og 
uddannelseskampagner, for at gøre 
borgerne bedre i stand til at opdage, om et 
barn muligvis bliver seksuelt misbrugt, og 
bevidst om, hvem dette bør indberettes til, 
såvel online som offline;
b) oplysende bevidstgørelsesprogrammer i 
skoler og andre fora, hvor der foregår 
aktiviteter for børn, for at sætte børnene i 
stand til at genkende og undgå farlige 
situationer;
c) foranstaltninger, der skal sikre, at der i 
forbindelse med sociale 
netværksaktiviteter på internettet findes
en "panikknap", som sætter børnene i 
stand til at advare de relevante 
myndigheder om en eventuel upassende 
seksuel adfærd, da "grooming" af børn 
på nettet via chatrum og sociale 
netværkssider forekommer stadig 
hyppigere; det er nødvendigt at indføre 
klare og konsekvente 
opfølgningsprocedurer, som oplyser, til 
hvem indberetningen sker, hvorledes 
indberetningen behandles, og hvilken 
støtte og hjælp barnet vil modtage;
d) omhyggelig kontrol af den strafferetlige 
fortid ved enhver form for frivillig eller 
lønnet beskæftigelse, der indebærer 
kontakt med børn og unge under 18 år;
e) foranstaltninger til undersøgelse af 
muligheden for at gennemføre en ordning 
med "rødt alarmberedskab", gennem 
hvilket der kan formidles oplysninger og 
data medlemsstaterne imellem om meget 
farlige personer, der misbruger børn 
seksuelt, mens de flytter rundt i EU, og 
hvor disse oplysninger/data er omfattet af 
al gældende lovgivning om 
databeskyttelse på EU-plan og på 
nationalt plan.

Ændringsforslag 55
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne tilskyndes til at 
anvende de konfiskerede aktiver fra 
kriminelle til at finansiere yderligere 
terapeutiske og integrationsmæssige 
ydelser for ofre for børnepornografi.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne benytter eksisterende 
strukturer til forebyggelse og bekæmpelse 
af kriminelle netværk, der er indblandet i 
fremstilling, salg eller distribution af 
børnepornografisk materiale, f.eks. 
Europols analysedatabaser, og træffer de 
nødvendige lovgivningsmæssige eller 
andre foranstaltninger til at fremme og 
støtte oprettelsen af oplysningstjenester, 
såsom telefon- eller internetrådgivning, 
gennem hvilke brugerne kan få 
rådgivning i fortrolighed og med behørig 
hensyntagen til deres anonymitet.

Begrundelse

Oplysningstjenester som f.eks. telefonrådgivningslinjer kan udgøre et værdifuldt redskab i 
bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn, jf. Europarådets konvention om seksuelt misbrug, 
artikel 13.

Ændringsforslag 57

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

4b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at familien til den dømte ikke isoleres og 
stigmatiseres.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af retten til forsvar 
træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at i 
efterforskningen af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7:

3. Med forbehold af retten til forsvar 
træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at under 
retssager vedrørende lovovertrædelserne i 
artikel 3-7:

Begrundelse

Denne formulering er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3 i Kommissionens forslag til et 
direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) finder forhør af barneofret om 
nødvendigt sted i lokaler, der er indrettet 
eller tilpasset til formålet, og hvor barnet 
føler sig trygt

Ændringsforslag 60

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



PE448.743v02-00 32/37 AD\835690DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at styrke graden af beskyttelse af barnet.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at det i 
straffesager vedrørende lovovertrædelserne 
i artikel 3-7 kan besluttes:

5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at det i 
straffesager vedrørende lovovertrædelserne 
i artikel 3-7 besluttes:

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der indføres 
effektive anerkendte programmer eller
foranstaltninger til behandling af 
sexforbrydere med henblik på at forebygge 
og mindske risikoen for, at 
lovovertrædelser i form af seksuelle 
overgreb mod børn gentages. Disse
anerkendte programmer eller 
foranstaltninger til behandling af 
sexforbrydere skal være tilgængelige på 
ethvert tidspunkt i løbet af straffesagen, i 
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og uden for fængslet, i overensstemmelse 
med betingelserne i national lovgivning.
Medlemsstaterne tilbyder programmer 
med støtte og rådgivning til den mandlige 
eller kvindelige gerningsmands nærmeste 
familie.

Begrundelse

Kvinder er også gerningsmænd eller medgerningsmænd til forbrydelser, der involverer 
børnepornografi og udbredelse af sådant materiale på internettet.

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Sådanne interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger skal tilpasses til de særlige 
udviklingsbehov hos børn, herunder børn 
under den kriminelle lavalder, der begår 
seksuelle overgreb mod andre børn.
Medlemsstaterne bør sikre, at disse børn 
bliver mødt med en passende reaktion, der 
omfatter en vurdering af deres 
individuelle behov og en passende 
behandling, der tackler deres strafbare 
adfærd.

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bør overveje 
muligheden for at oprette et fælles 
telefonnummer for hele EU, hvor 
personer, som går med tanker om at 
misbruge børn seksuelt, kan henvende sig, 
eftersom forebyggelse opnås mest effektivt 
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ved at standse gerningsmanden. Den 
pågældendes anonymitet skal garanteres.

Begrundelse

Som en forebyggende foranstaltning bør nuværende og potentielle gerningsmænd have 
adgang til en særlig telefonlinje, hvor de kan få støtte og rådgivning. Personer, der er 
bekymrede over deres tanker eller adfærd i forbindelse med børn, bør have mulighed for at 
ringe anonymt til en fortrolig telefonlinje. En sådan telefonlinje er blevet indført med succes i 
Det Forenede Kongerige.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med
børnepornografi

Blokering af adgangen til websteder, der 
indeholder eller udbreder børnepornografi

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

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de websider, 
der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, og som udbydes på deres 
område, fjernes, og til at søge at få fjernet 
sådanne sider, der udbydes uden for deres 
område.

1a. Medlemsstaterne træffer passende 
retshåndhævende foranstaltninger til 
hurtigt at underrette andre medlemsstater 
om eksistensen af materiale med seksuelt 
misbrug af børn og få det fjernet.

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

2. Blokeringen af adgangen – hvor det 
ikke er muligt at fjerne internetsider, der 
indeholder eller udbreder børnepornografi
– skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
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oplyses om muligheden for rekurs.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at øge 
internetudbyderes og domæneejeres 
ansvar, således at de nægter adgang til 
børnepornografiske websteder, som de 
har kendskab til.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne gør en aktiv indsats 
for at løse spørgsmålet om peer-to-peer 
software og genindførelse af Usenet-
nyhedsgrupper.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Betegnelse af internetsteder som 
skadelige i henhold til dette direktiv og 
fastlæggelse af relevante procedurer for at 
fjerne eller blokere internetsteder skal 
tage fuldt hensyn til internetbrugernes 
grundlæggende rettigheder og være 
baseret på gennemsigtige procedurer og 
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retlig kontrol og tilsyn.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 d (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Kommissionen forelægger en årlig 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om medlemsstaternes tiltag for at fjerne 
materiale med seksuelt misbrug af børn 
fra onlinetjenester.
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