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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän information

Barn är sårbara och löper därför större risk att bli misshandlade eller sexuellt utnyttjade. 
Enligt Unicef genererar industrin kring barnpornografi 20 miljarder EUR och en miljon barn 
utnyttjas för detta ohyggliga ändamål.1 Sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn 
är särskilt allvarliga former av brott och kan ge offren, deras familjer och förövarna fysiska, 
psykiska och sociala skador under lång tid. 

Definitioner

Eftersom detta betänkande ingår som ett led i det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det 
viktigt att begreppet ”barn” definieras. Organisationer som arbetar med barns välfärd 
rekommenderar att ”barn” ska avse varje person som inte uppnått den sexuella 
myndighetsåldern i medlemsstaten, medan ”ung person” ska avse var och en som uppnått 
denna ålder men ännu inte fyllt 18 år. Detta är juridiskt sett en viktig skillnad eftersom ett 
”barn” som inte uppnått den sexuella myndighetsåldern och en ”ung person” som visserligen 
uppnått denna ålder, men ännu inte fyllt 18, fortfarande måste skyddas mot sexuell 
exploatering.

Föredraganden anser att ”barnpornografi” bör användas i stället för ”bild som föreställer 
övergrepp på barn”. ”Bild som föreställer övergrepp på barn” är ett allmänt hållet begrepp för 
avbildningar av flera olika straffbara handlingar som inte nödvändigtvis behöver vara av 
sexuell natur. Begreppet ”barnpornografi” har större juridisk räckvidd i dagens protokoll och
konventioner och det är allmänt känt för att vara giltigt i alla tolkningar. 

Genusperspektivet

Eftersom frågan är så pass känslig är det svårt att få exakta uppgifter om antalet manliga och 
kvinnliga offer. Man vet dock att det är flera flickor än pojkar som anmäler sexuella 
övergrepp. I detta yttrande betonar man att sexuella övergrepp och sexuell exploatering kan 
drabba båda könen, och inte endast flickor. I yttrandet erkänns det också att kvinnor är 
ovärderliga för att vården av ett offer eller en förövare ska lyckas, eftersom det huvudsakligen 
är kvinnorna som står för vården i familjen. 

Offren

Barn som fallit offer för sexuella övergrepp kan bära med sig dessa upplevelser hela livet, 
långt in i vuxen ålder. Barn som utsatts för sådana övergrepp kan bli offer flera gånger om, 
eftersom bilder på Internet kommer att finnas kvar långt efter det att handlingen begåtts. 

Förövarna

Återfall i brott måste förhindras. Det finns belägg som tyder på att detta måste göras på 
nationell nivå genom att vidta flera åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv. En åtgärd är 
rekommendationen om en telefonjour för personer som umgås med tanken på att förgripa sig 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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på barn. Forskning har gång på gång visat att personer som kan tala ut om sina tankar med en 
utbildad rådgivare kan förhindras att återfalla i brott. I yttrandet rekommenderas det också att 
medlemsstaterna står till tjänst med erkända behandlingsprogram för sexualförbrytare, något 
som kan bli till hjälp vid rehabiliteringen.

Något som ofta glöms bort är att förövarnas familjer behöver stöd och råd.1 Förövarens 
närmaste anhöriga lider ofta i tysthet och brottas med svåra upplevelser i och utanför familjen. 

Radering och spärrning av innehåll

Frågan om radering och spärrning av innehåll debatteras ivrigt av de berörda parterna. Ett 
sådant tillvägagångssätt ställer krav på en noggrann avvägning mellan å ena sidan en 
demokratisk reglering av Internet, med stöd av yttrandefriheten, och å andra sidan behovet att 
skydda våra barn och deras välbefinnande. Medlemsstaterna är skyldiga att arbeta 
tillsammans med dem som tillhandahåller tjänster på Internet för att barnen ska skyddas från 
olagliga handlingar i form av sexuella övergrepp på barn. Det är också viktigt att det införs 
obligatoriska kontroller och säkerhetsgranskningar för att skydda barnen. 

I ett antal medlemsstater har det gått bra att spärra olika webbplatser på lokal nivå2. Det är 
därför av yttersta vikt att medlemsstaterna i första hand ser till att sådana Internetsidor som på 
deras territorium innehåller eller sprider barnpornografi raderas, och att Internetsidor som på 
deras territorium innehåller eller sprider barnpornografi görs otillgängliga från 
medlemsstaternas territorium om det inte går att radera dem. På sådana områden där 
unionslagstiftningen inte gäller och där sådana kontroller inte fungerar kan spärrning genom 
radering vara den enda lösningen. 

I yttrandet uppmanas medlemsstaterna eftertryckligen att arbeta med IT-industrin och med 
dem som tillhandahåller tjänster på Internet kring utbyte av bästa praxis och att i en anda av 
samarbete utbyta information. 

Sammanfattning

I detta yttrande angrips denna fråga på ett balanserat och genomtänkt sätt och man försöker att 
få yttrandet att hålla sig inom den behörighet som ankommer på utskottet för kvinnors 
rättigheter jämställdhet mellan kvinnor och män samt på Europeiska unionen, i enlighet med 
Lissabonfördraget.

Att försöka åtgärda de grundläggande orsakerna till problemet i syfte att utrota sådana brott är 
helt klart rätt väg att gå. Ett samhälle som värderas de mest sårbara, bl.a. barn, högt kommer 
att kämpa för att skapa en kultur där det är oacceptabelt att förgripa sig på och utnyttja barn. 

Brottets natur förändras snabbt, framför allt i takt med att tekniken och tillämpningen av den 
hela tiden utvecklas. Tidigare var barnpornografi bara en fråga om rent fysiska tillämpningar 
som postförsändelser eller fotografier. Nu kan bilderna skickas jorden runt utan att det kostar 
något. Att denna verksamhet är brottslig och liktydig med övergrepp på de mest sårbara 
innebär, tillsammans med vår skyldighet att skydda barnen, att vi inte får tveka inför kraftfulla 

                                               
1 PPE-gruppens utfrågning om sexuella övergrepp av barn på Internet, 2010.
2 Enligt uppgifter från Internet Watch Foundation Company.
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och konkreta åtgärder. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Alla berörda parter bör visa 
nolltolerans vid bekämpningen av 
sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och barnpornografi.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Barn och unga av båda könen kan 
falla offer för sexuella övergrepp.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Faran med kvinnor som förgriper sig 
sexuellt på barn bör undersökas på 
samma sätt som man undersöker faran 
med män som förgriper sig sexuellt på 
barn.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Offren för människohandel har ofta 
varit offer för övergrepp och sexuell 
exploatering som barn.

Motivering

Det är större sannolikhet att barn kommer att lida av konsekvenserna av sexuella övergrepp 
på lång sikt, både fysiskt och psykiskt. Detta kan fjärma dem från deras familjer och från 
samhället de lever i, så att de blir mer sårbara för andra former av utnyttjande, såsom 
människohandel.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp 
mot barn och sexuell exploatering av barn 
bör omfattas av effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder. Till dessa 
brott hör framför allt olika former av 
sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering som underlättas genom 
användningen av informations- och 
kommunikationsteknik. Definitionen av 
barnpornografi bör också klargöras och i 
högre grad anpassas till internationella 
instrument.

(6) Allvarliga former av sexuella övergrepp 
mot barn och sexuell exploatering av barn 
bör omfattas av effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder. Till dessa 
brott hör framför allt olika former av 
sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering som underlättas genom 
användningen av informations- och 
kommunikationsteknik såsom ”grooming” 
(sexuellt ofredande av barn via sociala 
nätverksplatser och chattrum). 
Definitionen av barnpornografi bör också 
klargöras och i högre grad anpassas till 
internationella instrument.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Samtidigt måste det finnas garantier 
för att skillnader i kulturella traditioner 
och rättstraditioner inte används som 
motiv för att dölja sexuella övergrepp mot 
barn eller barnpornografi.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och lagföra 
sådana brott. Dessa verktyg kan omfatta 
dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar.

(8) Brottsutredning, åtal och identifiering 
av gärningsmännen bör underlättas för att 
ta hänsyn till de svårigheter som barnoffer 
har att anmäla övergrepp.
Gärningsmännens anonymitet i 
cyberrymden bör inte hindra utredningar 
eller omedelbar spårning av dessa.
Medlemsstaterna bör således främja 
åtgärder för att i samband med brott 
garantera offentlig anonymitet parallellt 
med omedelbar identifiering av dem som 
använder cyberrymden och särskilt 
webbplatser där risken för grooming av 
barn är allra störst, t.ex. sociala 
nätverksplatser, forum, sociala 
plattformar, bloggar m.m. För att 
garantera att de brott som avses i detta 
direktiv utreds och lagförs framgångsrikt 
bör effektiva utredningsverktyg göras 
tillgängliga för dem som ansvarar för att 
utreda och lagföra sådana brott. Dessa 
verktyg kan omfatta dold spaning, 
avlyssning av kommunikation, dold 
övervakning inklusive elektronisk 
övervakning, övervakning av bankkonton 
eller andra ekonomiska utredningar. 
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Tillstånd för sådana undersökningar bör 
beviljas av den berörda rättsliga 
myndigheten i medlemsstaten i fråga, och 
genomföras under övervakning av denna 
myndighet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Ett system för tidig varning genom 
regelbundna anmälningar till polisen 
eller lokala telefonjourer av misstänkta 
fall av Internet-material med sexuell 
exploatering av barn borde vara ett 
effektivt sätt att snabbt avbryta 
sexualförbrytarnas verksamhet, och 
genom att till myndigheterna och 
leverantörer av Internettjänster 
omedelbart anmäla förekomsten av 
olagligt material på deras nät så att 
lämpliga åtgärder genast kan vidtas för 
att säkerställa att allmänheten inte längre 
har tillgång till sådant olagligt material 
och att bevis bevaras med tanke på 
rättsliga utredningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Reglerna om behörighet bör ändras i 
syfte att sörja för att personer från 
Europeiska unionen som begår sexuella 
övergrepp mot barn eller exploaterar barn 
sexuellt åtalas, även om de begår brotten 
utanför Europeiska unionen, särskilt genom 

(9) Lagen måste absolut bli effektivare, 
också den internationella 
strafflagstiftningen, i syfte att sörja för att 
personer från Europeiska unionen som 
begår sexuella övergrepp mot barn eller 
exploaterar barn sexuellt åtalas, även om 
de begår brotten utanför Europeiska 
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så kallad sexturism. unionen, särskilt genom så kallad 
sexturism, en företeelse som sprider sig 
geografiskt med allvarliga konsekvenser.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör främja en 
öppen kommunikation och dialog med 
tredjeländer för att enligt gällande 
nationell lagstiftning kunna åtala 
förövare som reser till dessa länder för 
sexturism.

Motivering

Enda sättet att effektivt komma åt sexturismen är att alla länder samarbetar med varandra 
över gränserna.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer 
antas bör barnets bästa komma i främsta 
rummet med beaktande av en bedömning 
av deras behov. Det bör vara lätt för 
barnoffer att få tillgång till rättslig 
prövning, däribland kostnadsfri juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud samt till 
åtgärder för att hantera intressekonflikter 
när övergrepp förekommer inom familjen. 
Dessutom bör barnoffer skyddas från 
sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör barnoffers deltagande i 

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer 
antas bör barnets bästa komma i främsta 
rummet med beaktande av en bedömning 
av deras behov. Det bör vara lätt för 
barnoffer att få tillgång till rättslig 
prövning, däribland kostnadsfri juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud samt till
åtgärder för att hantera intressekonflikter 
när övergrepp förekommer inom familjen. 
Dessutom bör barnoffer skyddas från 
sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller 
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör barnoffers deltagande i 
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straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän.

straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän. Det är 
mycket viktigt att all information som 
hänger samman med identifiering av 
barnoffer är konfidentiell för att skydda 
dessa barnoffer.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att barnoffer ska få ett fullgott 
skydd bör de underrättas om sina 
rättigheter, om vilka tjänster de kan 
anlita, om den allmänna utvecklingen i 
utredningen eller förfarandena samt om 
deras roll i utredningen eller 
förfarandena samt resultaten av dessa.
Dessutom bör det vidtas åtgärder för att 
barnen ska få information om deras rätt 
till skydd mot övergrepp samt om hur de 
kan skydda sig och vad de ska göra om de 
utsätts eller har utsatts för övergrepp.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.

(12) När det av hänsyn till den fara 
gärningsmännen utgör och eventuella 
risker för återfall i brott bedöms lämpligt, 
bör dömda gärningsmän temporärt eller 
permanent kunna hindras att utöva 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. Genomförandet av 
sådana förbud bör underlättas i hela EU.
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Medlemsstaterna bör kontrollera sökande 
före anställning om arbetet innebär 
regelbunden verksamhet med barn. De 
förfaranden som inrättas bör respektera 
medlemsstaternas gällande lagstiftning.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Internet är en del av samhället 
precis som allt annat och bör inte 
betraktas som någon ”neutral” zon. 
Normer och regler för användningen av 
Internet måste tillämpas precis som de 
görs i övriga delar av samhället.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ 
av innehåll som inte får tolkas som 
uttryck för en åsikt. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda upp 
sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja innehållet 
vid källan och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 

(13) Barnpornografi utgörs av bilder på 
sexuella övergrepp. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda upp 
sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja innehållet 
vid källan och gripa dem som producerar, 
sprider eller laddar ner bilder på barn som 
utsätts för övergrepp. EU bör, i synnerhet 
genom ökat samarbete med tredjeländer 
och internationella organisationer, sträva 
efter att underlätta för myndigheterna i 
tredjeländer att effektivt undanröja 
webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
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webbsidor innehållande barnpornografi, 
som ligger på servrar på deras territorium. 
Eftersom det emellertid trots flera försök 
visat sig svårt att undanröja 
barnpornografiskt innehåll vid källan när 
ursprungsmaterialet inte är lokaliserat till 
EU, bör det även inrättas mekanismer för 
att spärra tillträdet från unionens 
territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida
barnpornografi. I detta syfte kan olika
mekanismer användas beroende på vilken
som lämpar sig bäst, bland annat genom 
att göra det lättare för de behöriga
rättsliga myndigheterna eller
polismyndigheterna att beordra att ett 
sådant tillträde spärras eller genom att ge 
stöd och stimulans till leverantörer av 
Internettjänster att på frivillig basis 
utarbeta uppförandekoder och riktlinjer 
för att spärra tillträdet till sådana 
Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella 
förteckningarna över webbplatser med 
barnpornografiskt material är så 
fullständiga som möjligt och för att 
undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

Trots flera försök har det visat sig svårt att 
undanröja barnpornografiskt innehåll vid 
källan när ursprungsmaterialet inte är 
lokaliserat till EU och det överväldigande 
flertalet webbplatser som spärrats 
tillhandahålls av servrar i länder 
(huvudsakligen Förenta staterna och EU) 
som undertecknat Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter eller 
det fakultativa protokollet till 
konventionen om barnets rättigheter, 
vilket handlar om försäljning av barn, 
barnprostitution och barnpornografi. Det 
bör införas mekanismer för att stärka det 
internationella samarbetet mellan 
staterna, de rättsliga myndigheterna och 
polismyndigheterna samt 
rapporteringspunkter dit barnpornografi 
kan anmälas, för att vi snabbt och under 
betryggande former ska kunna undanröja 
webbplatser med barnpornografiskt 
material. All sådan utveckling måste ta 
hänsyn till slutanvändarnas rättigheter, 
följa gällande rättsliga förfaranden och 
vara förenlig med den europeiska 
konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Genom programmet för ett säkrare Internet 
har ett nät av telefonjourer inrättats i syfte 
att samla in information och säkerställa 
täckning av och utbyte av rapporter om de 
mest förekommande typerna av olagligt 
innehåll på nätet.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det finns många platser där man 
kan titta på barnpornografiskt material på 
Internet och gärningsmännen anpassar 
sig till utvecklingen av tekniken och dess 
tillämpningar.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Den europeiska finansiella 
koalitionen bör utvidga sitt 
befogenhetsområde till att omfatta alla 
barnpornografiska bilder på Internet och 
inte bara kommersiella webbplatser för 
barnpornografi.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) barnpornografi: b) barnpornografi: en form av övergrepp 
mot barn, vilken avser:

Motivering

Om man använder begreppet ”barnpornografi” lägger man tyngdpunkten vid handlingens 
sexuella syfte, medan ”bild som föreställer övergrepp på barn” är ett allmänt hållet begrepp 
för avbildningar av flera olika straffbara handlingar, som inte nödvändigtvis behöver vara av 
sexuell natur. Den här rättsakten handlar om sexuella övergrepp, sexuell exploatering av 
barn samt om barnpornografi. Föredraganden vill att ordet ”barnpornografi” används, med 



PE448.743v02-00 14/36 AD\835690SV.doc

SV

tanke på rättsaktens räckvidd och med hänsyn till ”Protokollet till konventionen om barnets 
rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi” samt till 
”Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp”.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års 
fängelse.

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst två års 
fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som involverar någon form av kontakt 
med barn.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse 
och förbud mot yrkesutövning som 
involverar någon form av kontakt med 
barn.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led i 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över barnet förekommer, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse, eller

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över barnet förekommer, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn; i fall där föräldrar 
har utsatt sitt barn för övergrepp ska 
straffet vara utformat så att det är möjligt 
att skydda barnet mot upprepade brott,

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led ii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller en beroendeställning, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst åtta års 
fängelse, eller

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt 
funktionshinder, fattigdom eller social 
utestängning eller en beroendeställning, 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst åtta års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn,

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led iii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst tio års 
fängelse.

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst tio års 
fängelse och förbud mot yrkesutövning 
som involverar någon form av kontakt 
med barn.
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som involverar 
någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som involverar 
någon form av kontakt med barn.
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under särskilda omständigheter bör 
fängelsestraffets längd uppgå till minst 
åtta år. Detta ska framför allt gälla om 
barnet utsatts för fara, grovt våld som 
orsakat barnet allvarlig skada eller där 
övergreppen varit mera systematiska eller 
organiserade.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som involverar 
någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn.
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse.

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse och 
förbud mot yrkesutövning som involverar 
någon form av kontakt med barn.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse och förbud mot 
yrkesutövning som involverar någon form 
av kontakt med barn.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Brott som har samband med 
barnpornografi

Brott som har samband med material som 
innehåller sexuella övergrepp mot barn

Motivering

Ordet ”barnpornografi” är högst problematiskt. ”Pornografi” brukar definieras som 
frivilliga handlingar mellan vuxna. Genom att man använder uttrycket material som 
innehåller sexuella övergrepp mot barn ger man ett klart budskap: att titta på sådant material 
är bevis för ett brott.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anordnande av resor i syfte att begå 
något av de brott som avses i 
artiklarna 3-6.

b) Anordnande av resor och/eller andra 
arrangemang i syfte att begå något av de 
brott som avses i artiklarna 3–6.

Motivering

När det gäller de som organiserar barnsexturism och aktörer som underlättar sexuella 
övergrepp samt exploatering av barn märks inte enbart de som ordnar själva resorna, dvs. 
researrangörer och resebyråer, utan också de mellanhänder som står till tjänst med annat, 
såsom hotell, gästhem, guider, översättningstjänster och så vidare.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt 
utsatt situation, framför allt till följd av ett 
psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller 

b) Brottet begicks mot ett barn i en särskilt 
utsatt situation, framför allt till följd av ett 
psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller 
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en beroendeställning. fattigdom och social utestängning eller en 
beroendeställning.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens kriminalregister.
Medlemsstaterna ska vidta lagstiftande 
eller andra åtgärder som är nödvändiga 
för att se till att straffregistret kontrolleras 
varje gång en person ansöker om ett nytt 
arbete som involverar regelbunden 
kontakt med barn.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna bör se till att statliga 
och privata organisationer med 
verksamhet som innebär regelbunden 
kontakt med barn systematiskt 
kontrollerar nyanställdas straffregister 
och att organisationer, bl.a. skolor, som 
tillhandahåller tjänster för barn har en 
kraftfull och aktiv barnskyddspolitik.

Motivering

Det räcker inte med att uppgifter bokförs och delges, de organisationer som regelbundet 
arbetar med barn måste också, innan de tillsätter en tjänst eller lägger ut ett uppdrag som 
involverar barn, se till att de sökandes straffregister har kontrollerats.
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Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sörja för att det finns 
möjlighet att avstå från att åtala eller 
straffa barn för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Medlemsstaterna får inte åtala eller straffa 
barnoffer för deras deltagande i olaglig 
verksamhet, när detta deltagande varit en 
direkt följd av att de utsatts för de brott 
som avses i artiklarna 4 och 5.4–5.6.

Motivering

Ett barnoffer bör inte anses kunna samtycka till prostitution eller medverkan i bilder på barn 
som utsätts för övergrepp. Det är bara förövaren som är straffrättsligt ansvarig, oavsett om 
det hävdas eller antas att offret har gett sitt ”samtycke”.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredning eller lagföring av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
utredning eller lagföring av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 inte är beroende av 
anmälan eller angivelse av ett offer och att 
de straffrättsliga förfarandena kan fortsätta 
även om offret har tagit tillbaka sina 
uppgifter. De förfaranden som inrättas 
bör respektera medlemsstaternas gällande 
lagstiftning.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva utredningsverktyg är tillgängliga 
för de personer, enheter eller myndigheter 
som har ansvaret för att utreda eller lagföra 
brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold 
spaning, åtminstone i de fall där 
informations- och kommunikationsteknik 
har använts.

3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva utredningsverktyg är tillgängliga 
för de personer, enheter eller myndigheter 
som har ansvaret för att utreda eller lagföra 
brott enligt artiklarna 3–7, och tillåta dold 
spaning, åtminstone i de fall där 
informations- och kommunikationsteknik 
har använts. Innan dessa åtgärder vidtas 
bör tillstånd beviljas av den berörda 
rättsliga myndigheten i medlemsstaten i 
fråga, och genomföras under övervakning 
av denna myndighet .

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att söka identifiera 
offren för de brott som avses i 
artiklarna 3-7, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att göra det möjligt 
för utredningsenheter eller 
utredningsmyndigheter att utan dröjsmål 
söka identifiera offren för de brott som 
avses i artiklarna 3-7 och stödja dem i 
detta arbete, i synnerhet genom att 
analysera barnpornografiskt material, 
såsom fotografier och audiovisuella 
inspelningar som översänts eller ställts till 
förfogande med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknik.

Motivering

Medlemsstaterna måste ställa nödvändiga ekonomiska och personella resurser till förfogande 
för att utredningsenheterna ska kunna fungera fullständigt och effektivt.
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I linje med åtgärderna mot terrorism bör 
övervakande och förebyggande åtgärder 
vidtas när det gäller gärningsmän som 
begått brott enligt artiklarna 3–7 i detta 
direktiv. I detta syfte ska kommissionen 
undersöka möjligheten att inrätta ett 
europeiskt system för tidig varning för att 
samordna de åtgärder mot brottslighet på 
Internet som vidtas av de offentliga 
myndigheterna i medlemsstaterna, och 
förhindra att brott begås av pedofiler och 
sexualbrottslingar i enlighet med 
uppmaningen i Europaparlamentets 
rekommendation av den 23 juni 2010 om 
inrättandet av ett europeiskt system för 
tidig varning för pedofiler och 
sexualbrottslingar, som antogs med 
absolut majoritet.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska arbeta 
tillsammans med brottsbekämpande 
organ, rättsliga myndigheter, 
IKT-branschen, Internetleverantörer, 
banksektorn och icke-statliga 
organisationer.
Medlemsstaterna ska samarbeta och 
utbyta exempel på bästa praxis, för att 
bekämpa sexuell exploatering av barn, 
med de medlemsstater där det finns 
särskilda enheter som fungerar effektivt.
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Motivering

Det behövs ett helhetsgrepp som går ut på att medlemsstaterna och relevanta berörda parter 
inbördes utbyter exempel på bästa praxis för att motverka det gränsöverskridande inslaget i 
detta brott.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
statliga och privata organisationer med 
verksamhet som innebär regelbunden 
kontakt med barn att låta sina anställda 
rutinmässigt få utbildning för att de bättre 
ska kunna upptäcka om ett barn utsätts 
för övergrepp och veta var anmälan om 
detta bör göras.

Motivering

Om de anställda utbildas i att upptäcka övergrepp kommer övergreppen sannolikt att 
anmälas snabbare.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att offren ska ha tillgång till 
konfidentiella och barnvänliga system 
som kan ta emot anmälningar och 
behandla dem, såsom telefon- och 
Internetjourer, samt se till att dessa sköts 
av yrkeskunniga personer som är särskilt 
utbildade i att hantera övergrepp.
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Motivering

Barnvänliga system för anmälan samt informationstjänster ger barnoffren bättre möjligheter 
att agera på egen hand och kommer att uppmuntra dem att träda fram och anmäla övergrepp.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppmuntra alla 
personer som känner till eller misstänker 
brott som avses i artiklarna 3–7 att 
rapportera dessa till de behöriga 
myndigheterna.

2. Medlemsstaterna ska anta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppmuntra alla 
personer som känner till eller skäligen
misstänker att brott som avses i 
artiklarna 3–7 har begåtts att anmäla dessa 
till de behöriga myndigheterna. Var och en 
som anmäler sådana brott ska omfattas av 
uppgiftsskydd och åtnjuta anonymitet.

Motivering

För att människor ska uppmuntras att träda fram och anmäla fall av sexuella övergrepp mot 
barn måste anmälarna förvissas om att deras anonymitet under alla omständigheter kommer 
att skyddas.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta en 
anonym tjänst dit Internetanvändare kan 
göra anmälan om de på Internet råkar 
upptäcka material som handlar om 
sexuella övergrepp mot barn.
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att inrätta 
informationstjänster, såsom särskilda 
telefonjourer och webbplatser, för att ge 
råd och stöd till barn.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat får besluta att den inte 
ska tillämpa eller att den endast i 
särskilda fall eller under särskilda 
omständigheter ska tillämpa de 
behörighetsregler som anges i punkt 1 c 
och 1 d om brottet har begåtts utanför 
dess territorium.

utgår

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att skydda 
barnoffrens privatliv, identitet och 
anseende genom att förhindra att 
information sprids offentligt.
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska införa ett 
förebyggande skydd för barn. Detta ska 
innefatta följande:
a) Information och stöd till allmänheten 
för att de ska kunna skydda barnen, 
däribland informations- och 
upplysningskampanjer för att enskilda 
personer lättare ska kunna upptäcka om 
ett barn utsätts för sexuell exploatering 
och veta till vem detta ska anmälas, både 
på och utanför Internet.
b) Utbildningsprogram för ökat 
medvetande i skolor och i 
fritidsverksamhet för barn, för att barnen 
ska lära sig att känna igen och undvika 
farliga situationer.
c) Åtgärder för att sociala nätverk på 
Internet ska vara försedda med en 
”panikknapp” så att barn kan larma 
behöriga myndigheter om all form av 
olämpligt sexuellt beteende, eftersom 
grooming av barn blir allt vanligare via 
Internet, chattrum och sociala 
nätverksplatser. Det måste införas klara 
och konsekventa uppföljningsrutiner som 
reglerar vilken tjänst som tar emot 
anmälan, hur den kommer att behandlas 
samt vilken typ av stöd och hjälp barnet 
kommer att få.
iv) Konkreta brottskontroller för alla 
former av anställning som involverar 
arbete med barn och personer under 
18 år, vare sig arbetet är frivilligt eller 
avlönat.
v) Åtgärder för att undersöka möjligheten 
att genomföra ett system för ”röd 
alarmberedskap”, där information och 
uppgifter om de farligaste 
sexualförbrytarna som förgripit sig på 
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barn överförs mellan medlemsstaterna, 
om gärningsmannen förflyttar sig inom 
EU osv. Informationen/uppgifterna ska 
omfattas av all aktuell EU-lagstiftning 
och nationell lagstiftning om 
uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska uppmuntras att 
använda de tillgångar som beslagtagits 
från brottslingar till ytterligare terapi för 
offer för barnpornografi samt till tjänster 
som underlättar deras integrering.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska utnyttja 
nuvarande strukturer, såsom Europols 
analytiska arbetsram, för att förebygga 
och bekämpa den verksamhet som bedrivs 
av brottsliga nätverk som sysslar med 
produktion, försäljning eller distribution 
av barnpornografi, samt genomföra den 
nödvändiga lagstiftningen eller andra 
åtgärder till uppmuntran och stöd för 
inrättandet av informationstjänster, 
såsom telefon- eller Internetjourer, för 
konfidentiell rådgivning till personer som 
tar kontakt och med vederbörlig hänsyn 
till deras anonymitet.

Motivering

Informationstjänster, såsom telefonjourer, kan vara till stor nytta i kampen mot sexuella 
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övergrepp mot barn. Detta erkänns i artikel 13 i Europarådets konvention om sexuella 
övergrepp.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att 
gärningsmannens familj inte ska isoleras 
och stämplas.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande iakttas i samband med 
utredningar av något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7:

3. Utan att det påverkar rätten till försvar 
ska medlemsstatsstaterna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande iakttas i samband med de 
straffrättsliga förfaranden som avses i 
artiklarna 3–7:

Motivering

Lydelsen följer artikel 14.3 i kommissionens förslag till direktiv om förebyggande och 
bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att barnet, vid behov, förhörs i lokaler 
som utformats eller ställts i ordning för 

b) Att barnet förhörs i lokaler som 
utformats eller ställts i ordning för detta 
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detta ändamål. ändamål och där barnet känner sig tryggt.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att barnet får åtföljas av sitt juridiska 
ombud eller, om så är lämpligt, av en 
vuxen som han eller hon själv har valt, 
såvida det inte föreligger ett motiverat 
beslut som fastställer något annat med 
avseende på den personen.

f) Att barnet ska åtföljas av sin 
förmyndare, sitt juridiska ombud eller, om 
så är lämpligt, av en vuxen som han eller 
hon själv har valt, såvida det inte föreligger 
ett motiverat beslut som fastställer något 
annat med avseende på den personen.

Motivering

Avsikten är att barnen ska få ökat skydd.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att det i 
samband med straffrättsliga förfaranden i 
domstol som rör något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 kan beslutas att

5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att det i 
samband med straffrättsliga förfaranden i 
domstol som rör något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 ska beslutas att

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
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effektiva interventionsprogram eller
interventionsåtgärder ställs till förfogande 
i syfte att förhindra och minimera riskerna
för upprepade brott av sexuell natur mot 
barn. Sådana program eller åtgärder ska 
vara tillgängliga när som helst under de 
straffrättsliga förfarandena, både i och 
utanför fängelser, i enlighet med de villkor 
som fastställs i nationell lagstiftning.

effektiva, erkända behandlingsprogram 
för sexualförbrytare ställs till förfogande 
eller åtgärder vidtas i syfte att förhindra 
och minimera riskerna för upprepade brott 
av sexuell natur mot barn. Sådana erkända 
program eller åtgärder ska vara tillgängliga 
när som helst för sexualförbrytare under 
de straffrättsliga förfarandena, både i och 
utanför fängelser, i enlighet med de villkor 
som fastställs i nationell lagstiftning.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
rådgivningsprogram för att ge stöd till de 
närmaste anhöriga till manliga eller 
kvinnliga sexualförbrytare.

Motivering

Även kvinnor begår brott eller deltar i brott som avser barnpornografi och spridning av 
barnpornografi via Internet. 

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ska vara anpassade så 
att de uppfyller de särskilda 
utvecklingsbehoven hos barn som gör sig 
skyldiga till sexualbrott, även barn som 
inte är straffmyndiga.

Sådana interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ska vara anpassade så 
att de uppfyller de särskilda 
utvecklingsbehoven hos barn som gör sig 
skyldiga till sexualbrott mot andra barn, 
även barn som inte är straffmyndiga.
Medlemsstaterna ska se till att sådana 
barn bemöts på lämpligt sätt, bland annat 
genom bedömning av deras individuella 
behov och lämplig behandling för att 
åtgärda deras kränkande beteende.
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Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Eftersom förebyggande åtgärder är 
det bästa sättet att stoppa en förövare ska 
medlemsstaterna se över möjligheten att 
införa ett EU-omfattande telefonnummer 
som ska vara tillgängligt för alla som 
umgås med tanken på att sexuellt förgripa 
sig på barn. Den enskildes anonymitet ska 
garanteras.

Motivering

Förövare och potentiella förövare bör som en förebyggande åtgärd ha tillgång till en 
telefonjour som kan ge stöd och råd. Personer som oroar sig över sina tankar eller sitt 
beteende gentemot barn bör anonymt kunna ringa upp en konfidentiell telefonjour. En sådan 
telefonjour har införts i Storbritannien och fungerar bra.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Åtgärder mot webbsidor som innehåller 
eller sprider barnpornografi

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras 
om orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att webbsidor
som innehåller eller sprider barnpornografi, 
vars värdservrar ligger på deras eget 
territorium, tas bort samt sträva efter att 
även få sådana webbsidor vars 
värdservrar ligger utanför deras 
territorium borttagna.

1a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
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brottsbekämpande åtgärder för att snabbt 
underrätta andra medlemsstater om 
förekomsten av material med sexuella 
övergrepp mot barn och se till att få detta 
borttaget.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

2. Om webbsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi inte kan 
undanröjas ska spärrningen av tillgången 
vara möjlig om den omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder, framför allt för att 
garantera att spärrningen är begränsad 
till vad som är nödvändigt, att 
användarna informeras om orsaken till 
spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att stärka det 
ansvar som leverantörer av 
Internettjänster och innehavare av 
domäner har så att de kan förbjuda 
tillträde till de webbplatser med 
barnpornografi som de har kännedom 
om.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska aktivt söka 
åtgärda frågan om programvara som 
möjliggör direktkontakt (”peer-to-peer 
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software”) samt frågan om att det på nytt 
uppstår så kallade ”usenet newsgroups”.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2c (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Vid fastställandet av skadliga 
webbplatser i enlighet med detta direktiv 
samt av lämpliga förfaranden för att 
radera eller spärra dem måste full hänsyn 
tas till Internetanvändarnas 
grundläggande rättigheter på basis av 
transparanta förfaranden liksom juridisk 
kontroll och övervakning.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2d (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Kommissionen ska årligen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om vad medlemsstaterna gjort 
för att undanröja material med sexuella 
övergrepp mot barn från Internettjänster.
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