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LYHYET PERUSTELUT

Taustatiedot

Lapset ovat haavoittuvuutensa vuoksi muita alttiimpia huonolle kohtelulle ja seksuaaliselle 
hyväksikäytölle. Unicefin mukaan lapsipornografiaan liittyvä toiminta tuottaa 20 miljardia 
euroa ja miljoonaa lasta käytetään tähän hirvittävään tarkoitukseen.1 Lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja riisto ovat hyvin vakavia rikoksia ja ne voivat aiheuttaa uhreille, heidän 
perheilleen sekä rikoksentekijöiden perheille pitkäaikaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
haittaa.

Määritelmät

Koska käsiteltävänä oleva mietintö kuuluu tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn, on 
tärkeää sisällyttää siihen "lapsen" määritelmä. Lastensuojelun alalla toimivat järjestöt 
suosittelevat, että "lapsella" tarkoitetaan jäsenvaltiossa sovellettavaa suojaikärajaa nuorempaa 
henkilöä ja "nuorella henkilöllä" jäsenvaltiossa sovellettavaa suojaikärajaa vanhempaa ja alle 
18-vuotiasta henkilöä. Tämä on tärkeä ero oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna, sillä 
suojaikärajaa nuoremmalla "lapsella" ja suojaikärajaa vanhemmalla mutta alle 18-vuotiaalla 
"nuorella henkilöllä" on oikeus suojeluun seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 

Valmistelijan mielestä termiä "lapsipornografia" olisi käytettävä termin "lapsen 
hyväksikäyttökuva" sijasta. "Lapsen hyväksikäyttökuva" on laaja-alainen termi, jota käytetään 
moniin eri rikoksiin, ei pelkästään seksuaalirikoksiin, liittyvistä kuvista. Termillä 
"lapsipornografia" on laajempi oikeudellinen soveltamisala nykyisissä pöytäkirjoissa ja 
yleissopimuksissa ja se on laajalti tunnustettu päteväksi kaikissa tulkinnoissa. 

Sukupuolinäkökulma

Tämän asian arkaluontoisuuden vuoksi on vaikeaa saada täsmällisiä tietoja mies- ja 
naispuolisten lapsiuhrien lukumäärästä. Tiedetään kuitenkin, että tytöt ilmoittavat useammin 
seksuaalisesti hyväksikäytöstä kuin pojat. Tässä lausunnossa ollaan sillä kannalla, että 
molemmat sukupuolet kärsivät seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta ja ettei se kohdistu 
pelkästään tyttöihin. Lausunnossa todetaan myös, että naiset ovat perheen pääasiallisina 
hoivaajina korvaamattomia uhrin tai rikoksentekijän hoidon onnistumiselle. 

Uhrit

Seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneet lapset voivat kärsiä kokemustensa seurauksista 
koko elämänsä ajan, pitkälti vielä aikuisiässä. Tällaisen hyväksikäytön kokeneet lapset voivat 
tulla uudestaan uhreiksi, koska internetissä olevat kuvat säilyvät siellä kauan sen jälkeen kun 
teko on tapahtunut. 

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

On tärkeää estää rikoksentekijää uusimasta rikostaan. Kokemusten perusteella tämä onnistuu 
parhaiten erilaisten kansallisten kokonaisvaltaisten toimien avulla. Yhdeksi sellaiseksi 
toimenpiteeksi suositellaan, että otetaan käyttöön puhelinpäivystys sellaisille henkilöille, jotka 
tuntevat vetoa lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöön. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
jos henkilöt kykenevät keskustelemaan ajatuksistaan koulutetun terapeutin kanssa, he 
saattavat luopua rikosaikeistaan. Lausunnossa myös kehotetaan jäsenvaltioita tarjoamaan 
tunnustettuja seksuaalirikollisten hoito-ohjelmia seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 
sopeuttamiseksi jälleen yhteiskuntaan.

Usein unohdetaan, että myös rikoksentekijän perhe tarvitsee tukea ja neuvoja.1
Rikoksentekijöiden lähiomaiset ovat usein hiljaisia uhreja, jotka joutuvat päivittäin 
kohtaamaan vaikeita tilanteita sekä perhepiirissä että yhteisössä laajemmin. 

Sisällön poistaminen ja pääsyn esto 

Sidosryhmät ovat käyneet kiivasta keskustelua sisällön poistamisesta ja sivustoille pääsyn 
estosta. Tämän menettelyn käyttöä harkittaessa on saatettava huolellisesti tasapainoon 
yhtäältä internetin demokraattinen sääntely sananvapauden pohjalta ja toisaalta lasten suojelu 
ja hyvinvointi. Jäsenvaltiot ovat velvollisia tekemään yhteistyötä internetpalvelujen tarjoajien 
kanssa varmistaakseen, että lapsia suojellaan seksuaalisen hyväksikäytön kaltaiselta 
laittomuudelta. On myös tärkeää ottaa käyttöön pakollisia valvontatoimia ja 
turvallisuustarkastuksia lasten suojelemiseksi. 

Monissa jäsenvaltioissa paikallinen sivustoille pääsyn estäminen on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi2. Siksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot kykenevät ensinnäkin poistamaan 
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät internetsivut ja toisena keinona estämään niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä pääsyn lapsipornografiaa sisältäville tai levittäville 
internetsivuille, jos niiden poistaminen ei ole mahdollista. Sivujen poistaminen saattaa olla 
ainoa toimiva keino EU:n lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla ja alueilla, joissa kyseinen 
valvonta ei onnistu. 

Tässä lausunnossa kehotetaan jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tieto- ja 
viestintätekniikkateollisuuden ja internetpalveluntarjoajien kanssa parhaiden käytäntöjen ja 
tiedon vaihtamiseksi. 

Yhteenveto

Lausunnossa käsitellään tätä asiaa tasapainoisella ja perustellulla tavalla, ja siinä pyritään 
pitäytymään naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan toimivallan sekä 
Euroopan unionilla Lissabonin sopimuksen mukaisesti tätä nykyä olevan toimivallan 
puitteissa. 

                                               
1 PPE-ryhmän vuonna 2010 järjestämä kuuleminen lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä internetissä.
2 The Internet Watch Foundation Company.
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On selvästi oikein käyttää sellaista lähestymistapaa, jolla pyritään selvittämään kyseisen 
ongelman perussyyt, jotta kyseiset rikokset voitaisiin estää. Lasten kaltaisia haavoittuvia 
yksilöitä arvostava yhteiskunta kykenee varmasti luomaan kulttuurin, jossa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ja riistoa ei hyväksytä. 

Tällaisten rikosten luonne muuttuu nopeasti erityisesti jatkuvan teknologisen kehityksen ja 
sen synnyttämien uusien sovellusten myötä. Aikaisemmin lapsipornografiassa oli kyse 
pelkästään fyysisistä sovelluksista, kuten postilähetyksistä tai valokuvista. Nyt kuvia voidaan 
lähettää ympäri maailmaa nopeasti ja maksutta. Koska tällainen toiminta on rikollista 
haavoittuvimpien hyväksikäyttöä ja koska velvollisuutemme on suojella lapsia, meidän on 
ryhdyttävä asiassa voimakkaisiin ja tehokkaisiin toimiin.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kaikilla sidosryhmillä olisi oltava 
nollatoleranssi pyrittäessä torjumaan 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
riistoa sekä lapsipornografiaa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kumpaakin sukupuolta edustavat 
lapset ja nuoret voivat joutua seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreiksi.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön syyllistyvien naisten 
aiheuttama vaara olisi tutkittava samoin 
kuin siihen syyllistyvien miesten 
aiheuttama vaara.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ihmiskaupan uhrit ovat usein olleet 
myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
riiston uhreja.

Perustelu

Lapset kärsivät todennäköisesti seksuaalisen hyväksikäytön seurauksista pitkään niin 
fyysisesti kuin psyykkisestikin. He voivat siksi vieraantua perheestään ja yhteisöstään ja tulla 
siten alttiiksi muille hyväksikäytön muodoille, kuten ihmiskaupalle.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

hyväksikäytön valmistelu) sosiaalisilla 
verkkosivustoilla ja keskusteluryhmissä. 
Myös lapsipornografian määritelmää olisi 
selkeytettävä ja lähennettävä vastaamaan 
kansainvälisissä sopimuksissa esiintyvää 
määritelmää.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Samalla on varmistettava, että 
kulttuuri- ja oikeustraditioiden välisiä 
eroja ei käytetä lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja lapsipornografian 
peittelemiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Rikosten tutkintaa, niihin liittyvää 
syytteeseenpanoa ja rikoksentekijän 
tunnistamista olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö. Verkkoavaruuden 
nimettömyyden ei pitäisi antaa häiritä 
tutkintaa eikä estää rikoksentekijän 
nopeaa jäljittämistä. Jäsenvaltioiden olisi 
siksi toteutettava toimenpiteitä 
varmistaakseen, että verkkoavaruuden 
käyttäjät voivat pysyä nimettöminä 
julkisuudessa mutta heidät voidaan 
tunnistaa välittömästi, jos on tehty rikos ja 
erityisesti jos rikos on tapahtunut 
sellaisessa verkkotilassa, jossa riski lasten 
houkutteluun seksuaalisen hyväksikäytön 
tarkoituksessa on kaikkein suurin, kuten 
sosiaalisilla verkkosivustoilla, 
foorumeilla, sosiaalisessa mediassa ja 
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verkkopäiväkirjoissa. Jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä tarkoitettujen 
rikosten tuloksekas tutkinta ja niihin 
liittyvä syytteeseenpano, näistä toimista 
vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta tai 
muut rahoitusta koskevat tutkintakeinot.
Kyseisen jäsenvaltion asiasta vastaavan 
oikeusviranomaisen olisi annettava lupa 
tällaiselle tutkinnalle ja se olisi 
suoritettava kyseisen viranomaisen 
valvonnassa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Varhaisvaroitusjärjestelmä, jossa 
poliisille tai paikallisiin vihjepuhelimiin 
raportoidaan säännöllisesti internetissä 
olevasta epäillystä lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävästä aineistosta, voi 
merkittävästi auttaa häiritsemään 
seksuaalirikollisten toimintaa ja 
tiedottamaan viranomaisille ja internetin 
palveluntarjoajille välittömästi tällaisen 
laittoman aineiston esiintymisestä niiden 
verkossa, jotta ne voivat ryhtyä 
välittömästi asianmukaisiin toimiin 
laittoman aineiston siirtämiseksi pois 
yleisön saatavilta ja tallettaa todisteet 
rikosoikeudellista tutkintaa varten.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

myös kansainvälisen rikosoikeuden, 
vaikuttavuutta, jotta lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai riistoon syyllistyneet 
Euroopan unionista lähtöisin olevat 
henkilöt voidaan asettaa syytteeseen, 
vaikka he tekisivät rikoksensa Euroopan 
unionin ulkopuolella erityisesti 
maantieteellisesti laajenevan ja 
seurauksiltaan vakavan seksiturismin 
puitteissa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
avointa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
kolmansien maiden kanssa, jotta näihin 
maihin seksiturismia varten matkustavat 
ja rikoksiin syyllistyvät henkilöt voidaan 
asettaa syytteeseen asiaa koskevan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Seksiturismiin voidaan puuttua tehokkaasti vain kaikkien maiden keskinäisellä rajatylittävällä 
yhteistyöllä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi olisi otettava huomioon 
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi. Lapsiuhreilla on oltava helposti 
käytössään oikeussuojakeinoja, kuten 
maksutonta oikeudellista neuvontaa ja 
edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 

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

tapahtuu perheen sisällä. Lapsiuhreja olisi 
myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 
prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään.
Lapsiuhrien tunnistamiseen liittyvien 
tietojen luottamuksellisuus on keskeistä 
lapsiuhrien suojelemiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Uhrin täydellisen suojelun vuoksi 
lapsiuhreille olisi tiedotettava heidän 
oikeuksistaan ja käytettävissään olevista 
palveluista, tutkinnan tai oikeuskäsittelyn 
yleisestä edistymisestä, heidän roolistaan 
tutkinnassa tai oikeuskäsittelyssä sekä sen 
lopputuloksesta.
Lisäksi olisi hyväksyttävä toimenpiteitä, 
joilla olisi varmistettava, että lapset saavat 
tietoa oikeudestaan saada suojelua 
hyväksikäytöltä, tietoa 
suojautumiskeinoista ja siitä, mitä tehdä, 
jos joutuu tai on joutunut 
hyväksikäytetyksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale 



AD\835690FI.doc 11/37 PE448.743v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Jos se on rikoksentekijöiden 
vaarallisuuden ja rikosten uusimisen riskin 
takia perusteltua, tuomittuja 
rikoksentekijöitä olisi tarvittaessa estettävä 
tilapäisesti tai pysyvästi osallistumasta 
toimintaan, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa. Tällaisen kiellon 
täytäntöönpanoa kaikkialla EU:ssa olisi 
edistettävä. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
seulontakokeita ennen työhönottoa, jos 
työhön liittyy säännöllistä toimintaa 
lasten kanssa. Menettelyt olisi pantava 
täytäntöön jäsenvaltioissa voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Internet on luonnollinen osa 
yhteiskuntaa, eikä sitä pitäisi pitää 
"neutraalina" tilana. Sen käyttöä 
koskevia normeja ja sääntöjä on 
noudatettava samoin kuin muualla 
yhteiskunnassa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei 
voida katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston levittämistä siten, että 

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
kuva-aineistosta. Jotta lapsipornografiaa 
voidaan torjua, on rajoitettava lasten 
hyväksikäyttöä esittävän aineiston 
levittämistä siten, että rikoksentekijöiden 
on entistä vaikeampi syöttää kyseistä 
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rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai 
poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille, 
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä 
aineisto voidaan poistaa internetistä ja 
estää pääsy kyseiseen aineistoon, 
tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa 
olisi otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 

aineistoa julkiseen verkkoon. Sen vuoksi 
on poistettava lapsipornografinen aineisto 
internetistä ja saatava kiinni lasten 
hyväksikäyttöä esittäviä kuvia levittävät tai 
lataavat henkilöt. EU:n olisi autettava 
unionin ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. 
Lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on osoittautunut vaikeaksi kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta silloin, kun 
alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, mutta valtaosa estetyistä 
sivuista on palvelimilla, jotka toimivat 
valtioissa (pääasiassa Yhdysvalloissa ja 
EU:ssa), jotka ovat allekirjoittaneet YK:n 
yleissopimuksen lasten oikeuksista tai sen 
valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, 
lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta.
Olisi otettava käyttöön keinoja, joilla
lujitetaan valtioiden sekä oikeus- ja 
poliisiviranomaisten ja 
lapsipornografiasta tehtäviä ilmiantoja 
varten perustettujen ilmoittamispisteiden 
kesken tehtävää kansainvälistä 
yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa 
lapsipornografiaa sisältävien 
verkkosivujen poistaminen turvallisesti ja 
nopeasti. Kaikissa toimissa olisi otettava 
huomioon loppukäyttäjien oikeudet, 
noudatettava voimassa olevia oikeudellisia 
menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.
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varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
 Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Internetissä olevan 
lapsipornografian katselua varten on 
runsaasti mahdollisuuksia, ja 
rikoksentekijät mukautuvat teknologian ja 
sen soveltamisen jatkuvaan kehitykseen.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Internetissä välitettävän 
lapsipornografian vastaisen 
eurooppalaisen taloudellisen liittoutuman 
olisi laajennettava toimeksiantoaan siten, 
että se kattaa kaikki verkossa olevat 
lapsipornografiaa esittävät kuvat, ei 
ainoastaan kaupallisia lapsipornografiaa 
esittäviä sivustoja.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'lapsipornografialla' b) 'lapsipornografialla' lasten 
hyväksikäytön muotoa ja
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Perustelu

Jos käytetään termiä "lapsipornografia", korostetaan teon seksuaalista tarkoitusta, kun taas 
"lapsen hyväksikäyttökuva" on laajempi termi, jota käytetään yleisesti moniin eri 
rikostyyppeihin, ei pelkästään seksuaalirikoksiin, liittyvistä kuvista. Tämä säädös koskee 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa sekä lapsipornografiaa. Valmistelija 
suosittelee termin "lapsipornografia" käyttämistä ottaen huomioon käsiteltävänä olevan 
säädöksen soveltamisalan ja nykyisen lainsäädännön sekä yleissopimuksen valinnaisessa 
pöytäkirjassa lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta ja Euroopan 
neuvoston yleissopimuksessa lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä vastaan käytetyn oikeudellisen terminologian.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
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ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa lapseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa; jos vanhemmat 
ovat käyttäneet lapsiaan hyväksi, tuomion 
on oltava riittävä suojelemaan lapsia 
rikoksen uusimiselta, 

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

ii) käyttämällä hyväksi lapsen erityisen 
haavoittuvaa asemaa, varsinkin psyykkistä 
tai fyysistä vammaisuutta, köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä tai 
riippuvuusasemaa, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa,

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – iii alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta.

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään 
kymmenen vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kymmenen 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
sekä kielto ottaa vastaan työtä, jossa 
ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta, 
sekä kielto ottaa vastaan työtä, jossa 
ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

5. Lapsen värväämisestä pornografiseen 
esitykseen säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta, sekä kielto ottaa 
vastaan työtä, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Erityisissä olosuhteissa säädetään 
enimmäisrangaistus, jonka kesto on 
vähintään kahdeksan vuotta. Näin 
tehdään erityisesti, jos lapsi altistuu 
vaaralle, käytetään äärimmäistä 
väkivaltaa, joka aiheuttaa lapselle 
vakavaa haittaa, tai jos teot ovat 
luonteeltaan järjestelmällisiä tai 
järjestäytyneitä.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kahdeksan
vuotta, sekä kielto ottaa vastaan työtä, 
jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kahdeksan vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kymmenen vuotta, sekä kielto 
ottaa vastaan työtä, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lapsipornografiaan liittyvät rikokset Lasten hyväksikäyttöä esittävään 
aineistoon liittyvät rikokset

Perustelu

Termi "lapsipornografia" on hyvin ongelmallinen. Pornografian tavanomaisessa 
määritelmässä viitataan aikuisten välisiin vapaaehtoisuuteen perustuviin tekoihin. Sanamuoto 
"lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto" antaa selvän viestin: aineiston katsominen on todiste 
rikoksesta.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten matkojen järjestäminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.

b) sellaisten matkojen järjestäminen ja/tai 
muiden järjestelyjen tekeminen, joiden 
tarkoituksena on 3–6 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tekeminen.
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Perustelu

Lapsiseksiturismin järjestämisen suhteen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston mahdollistaviin tekijöihin kuuluvat matkajärjestelyistä huolehtivien tahojen, kuten 
matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen, lisäksi monet muut välilliset toimijat, jotka tarjoavat 
muita palveluita, kuten hotellit, retkeilymajat, matkaoppaat, käännöspalvelut ja niin edelleen.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide kirjataan tuomion antaneen 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki
tarvittavat lainsäädännölliset tai muut 
toimenpiteet varmistaakseen, että 
rikosrekisterit tarkistetaan joka kerta, kun 
henkilö hakee uutta työpaikkaa, jossa 
ollaan säännöllisesti tekemisissä lasten 
kanssa.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että valtiolliset ja yksityiset 
organisaatiot, jotka harjoittavat toimintaa, 
jossa ollaan säännöllisesti tekemisissä 
lasten kanssa, tarkistavat 
järjestelmällisesti uusien työntekijöiden 
rikosrekisterin, ja että lapsille palveluja 
tarjoavilla laitoksilla, koulut mukaan 
luettuina, on vahvat ja aktiiviset 
lastensuojeluohjelmat.

Perustelu

Tietojen kirjaamista ja jakamista on täydennettävä säännöllisesti lasten kanssa tekemisissä 
olevien laitosten toimilla sen varmistamiseksi, että kun työnhakija hakee paikkaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, hänen rikosrekisterinsä tarkistetaan ennen työpaikan 
tarjoamista.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa panna lapsiuhreja 
syytteeseen tai määrätä heille 
seuraamuksia 4 artiklassa ja 5 artiklan 4–
6 kohdassa tarkoitetuista rikoksista siltä 
osin kuin osallistuminen laittomaan 
toimintaan on suora seuraus rikosten 
kohteeksi joutumisesta.

Perustelu

Ei voida ajatella, että lapsiuhri kykenee antamaan suostumuksensa prostituutioon tai 
osallistumiseen lasten hyväksikäyttöä esittäviin kuviin. Vastuu rikoksesta on yksinomaan sen 
tekijällä riippumatta uhrilta mahdollisesti saadusta väitetystä tai oletetusta "suostumuksesta".
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja 
että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa 
myös siinä tapauksessa, että uhri on 
peruuttanut lausuntonsa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinta tai niistä 
syytteeseenpano eivät edellytä uhrin 
tekemää ilmoitusta tai nostamaa syytettä ja 
että rikosoikeudenkäyntiä voidaan jatkaa 
myös siinä tapauksessa, että uhri on 
peruuttanut lausuntonsa. Menettelyt on 
pantava täytäntöön jäsenvaltioissa 
voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava tarvittavista rahoitus- ja henkilöresursseista 
varmistaakseen, että tutkintaryhmät ovat täysin toimintakykyisiä ja tehokkaita.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

Samaan tapaan kuin terrorismin 
torjunnan yhteydessä tämän direktiivin 3–
7 artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tekijöihin olisi sovellettava seuranta- ja 
ennaltaehkäisytoimia. Tätä tarkoitusta 
varten komissio tutkii mahdollisuutta 
perustaa eurooppalainen 
varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka avulla 
koordinoitaisiin jäsenvaltioiden 
viranomaisten toteuttamia 
verkkorikollisuuden ehkäisytoimia ja 
ehkäistäisiin pedofiilien ja 
seksuaalirikollisten tekemiä rikoksia, 
kuten parlamentin 23 päivänä kesäkuuta 
2010 antamassa ehdottomalla 
enemmistöllä hyväksytyssä suosituksessa 
nopean hälytyksen järjestelmästä 
pedofiilien ja seksuaalirikollisten 
torjumiseksi kehotetaan.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten, 
tieto- ja viestintätekniikka-alan, 
internetpalveluntarjoajien, pankkisektorin 
ja hallituksista riippumattomien 
järjestöjen kanssa.
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja 
vaihdettava esimerkkejä parhaista 
käytännöistä lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan alalla niissä 
jäsenvaltioissa, joissa kyseisellä alalla on 
tehokkaasti toimivia erityiselimiä.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien väliseen parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
perustuva kokonaisvaltainen ote on olennaisen tärkeä tällaisten rajatylittävien rikosten 
torjunnassa.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
valtiollisia ja yksityisiä organisaatioita, 
jotka harjoittavat toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, 
järjestämään henkilöstölle säännöllistä 
koulutusta, jotta henkilöt kykenevät 
paremmin havaitsemaan, jos lasta 
käytetään hyväksi, ja ovat tietoisia siitä, 
kenelle asiasta on ilmoitettava.
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Perustelu

Hyväksikäyttötapauksista ilmoitetaan todennäköisesti nopeammin, jos henkilöstö on 
koulutettu havaitsemaan hyväksikäytön.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä varmistaakseen, että 
uhreilla on mahdollisuus käyttää 
luottamuksellisia lapsiystävällisiä 
ilmoitus- ja käsittelymenettelyjä, kuten 
auttavia puhelimia ja internetsivuja, ja 
että niiden ylläpitäjät ovat hyväksikäytön 
käsittelemiseen koulutettuja 
ammattilaisia.

Perustelu

Perustamalla lapsiystävällisiä ilmoitusmekanismeja ja tiedotuspalveluja voidaan lisätä 
lapsiuhrien itsenäisyyttä ja kannustaa heitä tulemaan esiin ja ilmoittamaan hyväksikäytöstä.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen 
henkilöitä, jotka tietävät jotakin 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tai 
vilpittömässä mielessä epäilevät tällaista 
rikosta, ilmoittamaan tietonsa 
toimivaltaisille viranomaisille. Henkilöllä, 
joka ilmoittaa tällaisesta rikoksesta, on 
oikeus tietosuojaan ja nimettömyyteen.
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Perustelu

Jotta henkilöitä voidaan kannustaa ilmoittamaan lapseen kohdistuvasta seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, on ehdottoman välttämätöntä, että ilmoittaja voi luottaa nimettömyytensä 
suojelemiseen.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
perustaa nimetön ilmiantopalvelu 
internetin käyttäjille, jotka huomaavat 
sattumalta internetissä lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävää aineistoa.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta lasten 
neuvontaa ja auttamista varten voidaan 
luoda auttavien puhelimien ja 
internetsivujen kaltaisia tiedotuspalveluja.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi päättää, ettei se sovella 
lainkäyttövaltaa koskevia 1 kohdan c ja 
d alakohdan sääntöjä tai että se soveltaa 
niitä vain erityisissä tapauksissa tai 
olosuhteissa, jos rikos on tehty sen alueen 

Poistetaan.
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ulkopuolella.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet lapsiuhrien 
yksityisyyden, identiteetin ja maineen 
suojelemiseksi estämällä tietojen julkinen 
levittäminen.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
ennaltaehkäiseviä lastensuojelutoimia. 
Niihin kuuluu seuraavia toimia:
a) kansalaisille tarjottava tieto ja tuki, 
joka auttaa heitä suojelemaan lapsia, 
mukaan luettuna tietoisuus- ja 
valistuskampanjat, jotta ihmiset pystyvät 
paremmin havaitsemaan tapaukset, joissa 
lasta kenties käytetään seksuaalisesti 
hyväksi, ja ovat tietoisia siitä, kenelle tästä 
pitää ilmoittaa sekä internetissä että 
muutoin,
b) kouluissa ja lasten harrastusryhmissä 
toteutettavat valistusohjelmat, joiden 
avulla lapsia opetetaan tunnistamaan ja 
välttämään vaaratilanteet,
c) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
internetin sosiaalisessa verkostossa on 
käytettävissä eräänlainen "hätäpainike" 
eli sovellus, jolla lapset voivat tehdä 
toimivaltaisille viranomaisille hälytyksen 
kaikesta epäasianmukaisesta 
seksuaalisesta käyttäytymisestä, koska 
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lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
valmistelu on yhä tavallisempaa 
internetin keskusteluryhmissä ja 
sosiaalisilla verkkosivustoilla; on otettava 
käyttöön selkeät ja johdonmukaiset 
seurantamenettelyt, joissa kerrotaan, 
kuka vastaanottaa ilmoituksen, kuinka se 
käsitellään sekä mitä tukea ja apua 
lapselle annetaan,
iv) kattavat rikosrekisteritutkimukset 
kaikista alle 18-vuotiaiden lasten ja 
nuorten parissa työskentelevistä 
henkilöistä, olipa sitten kyse vapaaehtois-
tai palkkatyöstä,
v) toimenpiteet sen selvittämiseksi, onko 
mahdollista ottaa käyttöön 
hälytysjärjestelmä, jonka kautta tietoja 
vaarallisimmista lapsiin kohdistuneisiin 
seksuaalirikoksiin syyllistyneistä 
henkilöistä voitaisiin välittää tietoja 
jäsenvaltioiden kesken, kun kyseinen 
henkilö matkustaa EU:ssa, siten, että 
kaikki tällaiset tiedot kuuluvat kaiken 
EU:n ja kansallisen 
tietosuojalainsäädännön piiriin.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioita kannustetaan 
käyttämään rikollisilta takavarikoituja 
varoja lapsipornografian uhreille 
tarjottavien uusien terapia- ja 
integrointipalvelujen rahoittamiseen.
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
Europolin analyysitietokannan kaltaisia 
nykyisiä rakenteita ehkäisemään ja 
torjumaan lapsipornografisen aineiston 
tuottamiseen, myyntiin tai jakeluun 
keskittyneiden rikollisverkostojen 
toimintaa sekä pantava täytäntöön 
tarvittavaa lainsäädäntöä ja muita toimia, 
joilla kannustetaan ja tuetaan sitä, että 
perustetaan puhelin- ja 
internetpäivystyksen kaltaisia 
tiedotuspalveluja, jotka tarjoavat 
yhteydenottajille neuvoja 
luottamuksellisesti ja nimettömästi.

Perustelu

Puhelinpäivystyksen kaltaiset tietopalvelut voivat olla elintärkeä keino lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnassa. Tämä seikka tunnustetaan seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan 
tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 13 artiklassa.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että rikollisen perhe ei joudu eristetyksi 
tai leimatuksi.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on puolustuksen 
oikeuksia rajoittamatta toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten tutkinnassa

3. Jäsenvaltioiden on puolustuksen 
oikeuksia rajoittamatta toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettujen rikosten oikeudenkäynnissä

Perustelu

Tämä sanamuoto on yhdenmukainen ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjumista sekä uhrien 
suojelemista koskevan komission direktiiviehdotuksen 14 artiklan 3 kohdan kanssa.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) lapsiuhria kuulustellaan tähän 
tarkoitukseen suunnitelluissa tai 
muunnetuissa tiloissa, joissa lapsi tuntee 
olonsa turvalliseksi;

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on parantaa lapsen suojelun tasoa.
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskevissa 
rikosoikeudenkäynneissä voidaan 
määrätä, että

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitettuja rikoksia koskevissa 
rikosoikeudenkäynneissä määrätään, että

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarjolla on tehokkaita
tunnustettuja seksuaalirikollisten hoito-
ohjelmia tai että otetaan käyttöön toimia, 
joilla pyritään ehkäisemään ja 
minimoimaan lapsiin kohdistuvien 
seksuaalirikosten uusimisen riskiä. 
Tällaisten tunnustettujen 
seksuaalirikollisten hoito-ohjelmien tai 
toimien olisi oltava käytettävissä koko 
rikosoikeudellisen menettelyn ajan, 
vankilassa ja sen ulkopuolella, 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
on tarjottava tuki- ja neuvontaohjelmia 
mies- tai naispuolisen rikoksentekijän 
lähiomaisten tukemiseksi.

Perustelu

Myös naiset voivat syyllistyä tai osallistua rikoksiin, joihin liittyy lapsipornografiaa tai 
sellaisen aineiston levittämistä internetissä.
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Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Interventio-ohjelmat tai -toimet 
mukautetaan vastaamaan toisiin lapsiin 
kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin 
syyllistyneiden lasten kehitystarpeita, 
mukaan luettuina lapset, jotka ovat 
rikosoikeudellista vastuuta koskevaa 
ikärajaa nuorempia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että näille lapsille tarjotaan 
soveltuvia toimia, joihin kuuluu heidän 
yksilöllisten tarpeidensa arviointi ja 
asianmukainen hoito heidän rikollisen 
käyttäytymisensä hoitamiseksi.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Koska ennaltaehkäisevät toimet ovat 
paras keino pysäyttää rikoksentekijä, 
jäsenvaltioiden on harkittava 
mahdollisuutta ottaa käyttöön Euroopan 
laajuinen auttava puhelin, joka olisi 
kaikkien niiden ulottuvilla, jotka tuntevat 
vetoa lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön. Henkilöiden 
nimettömyys on varmistettava.

Perustelu

Nykyisillä ja potentiaalisilla rikoksentekijöillä olisi oltava mahdollisuus saada apua ja 
neuvoja päivystävästä puhelimesta. Henkilöllä, joka on huolestunut lapsiin kohdistuvista 
ajatuksistaan ja käyttäytymisestään, olisi oltava mahdollisuus soittaa luottamuksellisesti ja 
nimettömästi päivystävään puhelimeen. Tällainen puhelinpäivystys on otettu käyttöön 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja se toimii hyvin.
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Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa
sisältäville internetsivustoille

Lapsipornografiaa sisältävien tai 
levittävien internetsivujen vastaiset toimet

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on 
rajattu ehdottomaan välttämättömään, 
että käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja 
että sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
ylläpidetyt lapsipornografiaa sisältävät tai 
levittävät internetsivut poistetaan, sekä 
siihen pyrkimiseksi, että niiden alueen 
ulkopuolella ylläpidetyt vastaavat 
internetsivut poistetaan.

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset lainvalvontatoimet, jotta 
muille jäsenvaltioille ilmoitetaan nopeasti 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä 
esittävästä aineistosta ja se poistetaan.

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

2. Jos lapsipornografiaa sisältävien tai 
levittävien internetsivujen poistaminen ei 
ole mahdollista, on huolehdittava niille 
pääsyn estämisestä siten, että toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että esto on rajattu 
välttämättömään, että käyttäjille 
ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet vahvistaakseen 
internetpalveluntarjoajien ja 
verkkoalueen omistajien vastuuta, jotta 
nämä estävät pääsyn tiedossaan oleville 
lapsipornografiaa sisältäville 
internetsivuille.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
aktiivisesti vertaisohjelmistoihin ja 
Usenet-keskusteluryhmien 
uudelleenavautumiseen liittyvän 
ongelman ratkaisemiseen.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tämän direktiivin mukaisesti 
haitallisten internetsivustojen sekä niiden 
poistamiseen tai niille pääsyn estämiseen 
käytettävien aiheellisten menettelyjen 
määrittelyssä on otettava täysin huomioon 
internetin käyttäjien perusoikeudet ja sen 
on perustuttava avoimiin menettelyihin ja 
tuomioistuinvalvontaan.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 d kohta (uusi) 
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FI

Komission teksti Tarkistus

2 d. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen toimenpiteistä, joita 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävän 
aineiston poistamiseksi verkkopalveluista.
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