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Ændringsforslag 40
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Ændringsforslag 41
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Ændringsforslag 42
Antigoni Papadopoulou

Forslag til direktiv
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Alvorlige former for seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse af børn bør være 
genstand for sanktioner, der er effektive, 

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

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

Or.en

Ændringsforslag 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Samtidig skal det påpeges, at 
forskellene i de kulturelle og juridiske 
traditioner ikke kan bruges til at 
bortforklare den kendsgerning, at der sker 
seksuelt misbrug af børn og produceres 
børnepornografimateriale.

Or.es

Ændringsforslag 44
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 

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

anmelde misbrug;  den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet, bør ikke lægge hindringer i 
vejen for efterforskning eller for 
øjeblikkelig sporing af gerningsmanden. 
Medlemsstaterne bør derfor tage skridt til 
at sikre, at internetbrugere garanteres 
anonymitet i det offentlige rum, men 
straks kan identificeres, hvis de begår 
lovovertrædelser, navnlig på de 
internetsteder, hvor der er størst risiko for 
"grooming", dvs. f.eks. sociale netværk, 
forummer, sociale platforme og blogs. For 
at sikre en vellykket efterforskning og 
retsforfølgelse af de forbrydelser, der er 
omhandlet i direktivet, bør der stilles 
effektive efterforskningsværktøjer til 
rådighed for dem, der er ansvarlige for 
efterforskning og retsforfølgelse af sådanne 
forbrydelser. Disse værktøjer kan omfatte 
hemmelige operationer, aflytning af 
kommunikation, hemmelig overvågning, 
herunder elektronisk overvågning, 
overvågning af bankkonti eller andre 
finansielle undersøgelser.

Or.it

Ændringsforslag 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 

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

dem, der er ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne forbrydelser. 
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser. Disse efterforskninger bør 
bemyndiges af de relevante retslige 
myndigheder i den berørte medlemsstat og 
bør ske under denne myndigheds tilsyn.

Or.es

Ændringsforslag 46
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Ændringsforslag 47
Antigoni Papadopoulou

Forslag til direktiv
Betragtning 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 48
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne bør fremme åben 
kommunikation og åben dialog og 
samarbejde med tredjelande med henblik 
på, i henhold til den relevante nationale 
lovgivning, at retsforfølge kriminel 
adfærd hos gerningsmænd fra EU, der 
rejser uden for EU's grænser med henblik 
på sexturisme eller børnepornografi.

Or.fr

Ændringsforslag 49
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne bør fremme åben 
dialog og kommunikation med tredjelande 
og samarbejde om at sikre, at der over for 
gerningsmænd, som er EU-borgere, og 
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som rejser uden for EU's grænser med 
henblik på sexturisme, så vidt muligt 
træffes foranstaltninger svarende til dem, 
der i deres oprindelsesmedlemsstat træffes 
over for personer, der misbruger børn 
seksuelt.

Or.it

Ændringsforslag 50
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 51
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Ændringsforslag 52
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd underkastes 
en vurdering, hvor der tages stilling til den 
fare, de frembyder, og til risikoen for, at de 
igen vil begå seksualforbrydelser mod 
børn, og de bør have adgang til effektive 
interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger på frivilligt grundlag.

(11) For at forhindre og mindske 
tilbagefald bør gerningsmænd underkastes 
en vurdering, hvor der tages stilling til den 
fare, de frembyder, og til risikoen for, at de 
igen vil begå seksualforbrydelser mod 
børn, og de bør have adgang til effektive 
interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger, herunder af irreversibel 
art, på frivilligt grundlag.

Or.it

Ændringsforslag 53
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.es
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Ændringsforslag 55
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Ændringsforslag 56
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 

(13) Børnepornografi består af billeder af 
seksuelt misbrug. For at bekæmpe den må 
udbredelsen af materiale om børnemisbrug 
mindskes ved at gøre det vanskeligere for 
forbrydere at uploade sådant indhold til det 
offentligt tilgængelige internet. Der må 
derfor gøres en indsats for at fjerne 
indholdet ved kilden og pågribe dem, der 
er skyldige i distribution eller downloading 
af billeder af børnemisbrug. Unionen bør 
især gennem øget samarbejde med 
tredjelande og internationale organisationer 
tilskynde myndighederne i tredjelande til at 
gøre det nemmere effektivt at fjerne 
websider med børnepornografi, som 
udbydes på deres område. Trods adskillige 
forsøg har det vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen. Adgangen til langt størstedelen 
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kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres yderligere 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, 
som indeholder eller udbreder
børnepornografi. Til det formål kan der 
anvendes forskellige metoder, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
herunder ved at gøre det nemmere for de 
kompetente retslige myndigheder eller
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør 
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

af de blokerede websider sker via servere i 
lande (hovedsagelig USA og EU), der har 
undertegnet De Forenede Nationers 
konvention om barnets rettigheder eller 
den valgfri protokol til konventionen om 
barnets rettigheder for så vidt angår salg 
af børn, børneprostitution og 
børnepornografi. Der bør etableres 
mekanismer til styrkelse af det 
internationale samarbejde mellem stater, 
retslige myndigheder og politimyndigheder
og steder til indberetning af 
børnepornografi for at sikre sikker og 
hurtig fjernelse af websteder med 
børnepornografisk materiale. Dette arbejde 
skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or.en

Ændringsforslag 57
Antigoni Papadopoulou

Forslag til direktiv
Betragtning 13 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug standses ved at gøre det 
vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved kilden 
og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder af 
børnemisbrug. Unionen bør især gennem 
øget samarbejde og udveksling af bedste 
praksis med tredjelande, internationale 
organisationer og forskellige berørte 
aktører tilskynde myndighederne i 
tredjelande til at gøre det nemmere 
effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres yderligere
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne websider, 
eller ved at støtte og anspore 
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende 
internetsider. Med henblik på både at fjerne 
og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
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dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

Or.en

Ændringsforslag 58
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For 
at bekæmpe den må udbredelsen af 
materiale om børnemisbrug mindskes ved 
at gøre det vanskeligere for forbrydere at 
uploade sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved 
kilden og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder 
af børnemisbrug. Unionen bør især 
gennem øget samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 

(13) Materiale, der afbilder kønslig 
omgængelse med personer under 18 år, 
udgør en type indhold, hvis produktion, 
besiddelse, udbredelse, 
mangfoldiggørelse, salg eller køb ikke 
nyder beskyttelse i henhold til de 
grundlæggende rettigheder. Der må derfor 
gøres en indsats for at fjerne sådant 
indhold og pågribe dem, der er skyldige i 
produktion, udbredelse eller downloading 
af det under overholdelse af princippet om 
retfærdig sagsbehandling. Da det trods 
adskillige forsøg imidlertid har vist sig at 
være vanskeligt at fjerne 
børnepornografisk indhold ved kilden, 
navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres yderligere 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder materiale om 
børnemisbrug. I mellemtiden bør EU, 
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materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres yderligere 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes 
forskellige metoder, alt efter hvad der er 
mest hensigtsmæssigt, herunder ved at 
gøre det nemmere for de kompetente
retslige myndigheder eller 
politimyndigheder at beordre en blokering 
af sådanne websider, eller ved at støtte og 
anspore internetudbyderne til frivilligt at 
udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
de pågældende internetsider. Med henblik 
på både at fjerne og blokere for indhold, 
som vedrører børnemisbrug, bør
samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder etableres og styrkes, navnlig 
for at sikre, at nationale fortegnelser over
websteder med børnepornografisk 
materiale er så fuldstændige som muligt 
og for at undgå dobbeltarbejde. Dette 
arbejde skal ske under hensyntagen til 
slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest 
gængse former for ulovligt indhold 
online.

navnlig gennem øget samarbejde og bi-
eller multilaterale aftaler, gøre alt, hvad 
der står i dets magt, for at sikre, at 
myndighederne i tredjelande effektivt og 
hurtigt fjerner materiale om seksuelt 
misbrug af børn, som udbydes på eller 
udbredes via internettet på deres område.  
Den internationale sammenslutning af 
internethotlines (INHOPE), som 
finansieres over Kommissionens Safer 
Internet-program, bør øge sin dækning og 
udvekslingen af indberetninger om 
ulovligt onlineindhold for på denne måde 
at gøre det lettere at fjerne indhold og 
foretage efterforskning.  For at undgå 
dobbeltarbejde bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes ved at øge de eksisterende 
ressourcer for at sikre hurtig indberetning 
til internetudbydere under overholdelse af 
princippet om retfærdig sagsbehandling. 
Dette arbejde skal ske under hensyntagen 
til slutbrugernes rettigheder og i 
overensstemmelse med gældende retlige 
procedurer og den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or.en

Ændringsforslag 59
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-5 er 
strafbare.

1. I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet kan medlemsstaterne 
frit fastsætte deres egne strafferetlige 
sanktioner. De træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige 
handlinger omhandlet i stk. 2-5 straffes 
hårdt i betragtning af de begåede 
lovovertrædelsers alvorlige karakter.

Or.fr

Ændringsforslag 60
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 61
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At have kønslig omgængelse med et 
barn under den alder, hvor det i henhold til 
national lovgivning gyldigt kan samtykke i 
kønslig omgængelse, skal straffes med 

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

fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år.

Or.en

Ændringsforslag 62
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 63
Tiziano Motti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it
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Ændringsforslag 64
Tiziano Motti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 65
Antigoni Papadopoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) et særligt værgeløst barns situation 
misbruges, navnlig som følge af et psykisk 
eller fysisk handicap eller fattigdom og 
social udstødelse eller en 
afhængighedssituation, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
otte år, eller

Or.en

Ændringsforslag 66
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – nr. iii 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 67
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 68
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it



PE450.622v01-00 20/49 AM\833654DA.doc

DA

Ændringsforslag 69
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 70
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 71
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden kan straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 

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

Or.it

Ændringsforslag 72
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 73
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en
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Ændringsforslag 74
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 75
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 76
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 77
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 78
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 79
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.it

Ændringsforslag 80
Nicole Kiil-Nielsen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovovertrædelser vedrørende 
børnepornografi

Lovovertrædelser vedrørende materiale om 
børnemisbrug

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 81
Mary Honeyball

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 82
Antigoni Papadopoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt udelukkes fra at 
udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn.

Or.en
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Ændringsforslag 84
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 86
Mary Honeyball

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer bestemmelse om, 
at det er muligt ikke at retsforfølge børn, 
som er ofre for lovovertrædelserne i artikel 
4 og artikel 5, stk. 4, 5 og 6, eller ikke at
pålægge dem sanktioner for deres 
indblanding i ulovlige handlinger, som er 
en direkte følge af, at de har været udsat 
for disse lovovertrædelser.

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

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.es

Ændringsforslag 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.es

Ændringsforslag 89
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

transmitteres eller stilles til rådighed ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi.

Or.it

Ændringsforslag 90
Mary Honeyball

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 91
Tiziano Motti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tråd med foranstaltninger til 
bekæmpelse af terrorisme bør der træffes 
overvågnings- og 
forebyggelsesforanstaltninger over for 
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gerningsmænd til de i artikel 3 til 7 i dette 
direktiv omhandlede forbrydelser. Med 
henblik herpå undersøger Kommissionen 
muligheden for at etablere et europæisk 
tidligt varslingssystem til koordinering af 
medlemsstatsmyndighedernes bekæmpelse 
af internetkriminalitet og forebyggelse af 
lovovertrædelser begået af pædofile og 
personer, der begår seksuelle overgreb, 
således som krævet i Europa-
Parlamentets erklæring af 23. juni 2010 
om en europæisk hurtig varslingsordning 
mod pædofile og personer, der begår 
seksuelle overgreb1. 
____
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Ændringsforslag 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Begrundelse

Hvor personalet er uddannet i at opdage misbrug, vil tilfælde af misbrug sandsynligvis blive 
indberettet hurtigere.
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Ændringsforslag 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 94
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Ændringsforslag 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

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

Or.es

Ændringsforslag 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or.en

Ændringsforslag 97
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en
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Ændringsforslag 98
Mary Honeyball

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at børneofre i 
fuldt omfang nyder de rettigheder, der 
tilkommer dem, ved:
a) at underrette dem om deres rettigheder 
og om de tjenester, der står til deres 
rådighed, og, medmindre de ikke ønsker 
at modtage sådanne oplysninger, om 
opfølgningen på deres klage, 
anklagepunkterne, efterforskningens eller 
straffesagens gang generelt og deres rolle 
samt resultatet af deres sag
b) at sikre, at de om nødvendigt kan få 
oplysning om, hvornår der sker 
midlertidig eller endelig løsladelse af den 
retsforfulgte eller dømte person, i det 
mindste i sager, hvor ofrene og deres 
familie kunne være i fare
c) at beskytte deres privatliv, deres 
identitet og deres omdømme og træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
national ret for at forebygge offentlig 
udbredelse af oplysninger, der kan 
medføre, at de kan identificeres
d) at sørge for, at såvel de som deres 
familie og vidner for deres sag beskyttes 
mod trusler og gengældelseshandlinger 
og mod igen at blive offer
e) at sikre, at kontakt mellem offer og 
gerningsmand i domstolenes og 
retshåndhævelsesorganernes lokaler 
undgås, medmindre de kompetente 
myndigheder bestemmer, at det modsatte 
tjener barnets tarv, eller når en sådan 
kontakt er påkrævet af hensyn til 
efterforskningen eller retssagen.

Or.en
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Begrundelse

Dette er i tråd med artikel 31 i Europarådets konvention fra 2007 om beskyttelse af børn mod 
seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug.

Ændringsforslag 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne skal anerkende 
børneofre som aktive agenter i 
bekæmpelsen af seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse, sikre, at der lyttes til 
deres synspunkter, og tage skridt til at 
hjælpe børn til at udvikle de 
livskompetencer, der er nødvendige for at 
sætte dem i stand til at genkende og 
undgå situationer, hvor de kan udsættes 
for misbrug.

Or.en

Begrundelse

Dette er i tråd med artikel 12 i konventionen om barnets rettigheder, hvori det understreges, 
at det er vigtigt at lade børn udtrykke deres egne synspunkter i forhold, der vedrører dem.

Ændringsforslag 100
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at såfremt der 
hersker usikkerhed om alderen på den 
person, der er udsat for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, og der er 
grund til at formode, at personen er et 
barn, antages personen, i afventning af at 

2. Medlemsstaterne indfører forebyggende 
foranstaltninger til beskyttelse af børn.  
Disse omfatter:



AM\833654DA.doc 35/49 PE450.622v01-00

DA

alderen bekræftes, at være et barn og får 
øjeblikkelig adgang til hjælp, støtte og 
beskyttelse i overensstemmelse med artikel 
18 og 19.

i) oplysnings- og uddannelseskampagner, 
der skal lære borgerne at genkende tegn 
på seksuelt misbrug af børn, både på 
internettet og generelt; offentligheden 
skal gives information og støtte for at 
hjælpe borgerne til at beskytte børn
ii) oplysningsprogrammer i skoler og 
andre fora, hvor der foregår aktiviteter for 
børn, for at sætte børnene i stand til at 
genkende og undgå farlige situationer
iii) foranstaltninger til sikring af, at der 
på sociale netværkssider på internettet 
findes en "panikknap", som sætter 
børnene i stand til at advare de relevante 
myndigheder om en eventuel upassende 
seksuel adfærd, da "grooming" af børn 
på nettet via chatrum og sociale 
netværkssider forekommer stadig 
hyppigere; med henblik herpå er det 
nødvendigt at indføre klare og 
sammenhængende opfølgningsprocedurer 
og i den forbindelse fastlægge, til hvem 
indberetningen sker, hvorledes 
indberetningen behandles, og hvilken 
støtte og hjælp barnet vil modtage
iv) omhyggelig kontrol af den 
strafferetlige fortid ved enhver form for 
lønnet eller frivillig beskæftigelse, der 
indebærer kontakt med børn og unge 
under 18 år
v) foranstaltninger til undersøgelse af 
muligheden for at indføre en ordning med 
"rødt alarmberedskab", gennem hvilken 
medlemsstaterne kan udveksle tidstro 
oplysninger og data om de farligste af de 
personer, der på deres rejser rundt 
omkring i EU misbruger børn seksuelt; 
disse oplysninger/data er underlagt 
gældende databeskyttelseslovgivning i EU 
og medlemsstaterne.
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Or.it

Ændringsforslag 101
Antigoni Papadopoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2a. Medlemsstaterne indfører 
forebyggende foranstaltninger til 
beskyttelse af børn. Listen skal omfatte:
a) oplysnings- og uddannelseskampagner, 
der hjælper til med genkendelse af tegn på 
seksuelt misbrug af børn, både på 
internettet og generelt. Offentligheden bør 
gives information og støtte for at forbedre 
beskyttelsen af børn
b) passende uddannelsesprogrammer for 
forældre, for eksempel til at hjælpe dem i 
deres daglige kontakt og kommunikation 
med og behandling af deres børn og også 
for at hjælpe dem med at forhindre, skride 
ind mod og identificere tilfælde af 
børnemishandling, så de er i stand til at 
give enhver form for bistand
c) der bør indføres oplysende 
bevidstgørelsesprogrammer i skoler og 
andre fora, hvor der foregår aktiviteter for 
børn, for at sætte børnene i stand til at 
genkende og undgå farlige situationer
d) indførelse af seksualundervisning i 
skolerne i alle medlemsstater, således at 
børn fra en tidlig alder kan få adgang til 
mange facetter og let forståelige 
oplysninger om seksuelle og reproduktive 
spørgsmål, hvilket vil gøre dem i stand til
at føle sig godt tilpas med sig selv, deres 
kroppe og seksualitet
e) foranstaltninger, der skal sikre, at der i 
forbindelse med sociale netværkssider på 
internettet findes en "panikknap", som 
sætter børnene i stand til at advare de 
relevante myndigheder om en eventuel 
upassende seksuel adfærd, da 



AM\833654DA.doc 37/49 PE450.622v01-00

DA

"grooming" af børn på nettet via chatrum 
og sociale netværkssider forekommer 
stadig hyppigere; det er nødvendigt at 
indføre klare og konsekvente 
opfølgningsprocedurer, som oplyser, til 
hvem indberetningen sker, hvorledes 
indberetningen behandles, og hvilken 
støtte og hjælp barnet vil modtage
f) tilvejebringelse af tilstrækkelig 
information via radio og tv-programmer 
om farerne ved børns ukontrollerede brug 
af internettet og måder at beskytte dem fra 
at få adgang til farlige websteder
g) omhyggelig kontrol af den strafferetlige 
fortid ved enhver form for beskæftigelse, 
der indebærer omgang med børn og unge 
under 18, uanset om der er tale om 
frivilligt eller lønnet arbejde
h) foranstaltninger til undersøgelse af 
muligheden for at gennemføre en ordning 
med "rødt alarmberedskab", gennem 
hvilken der kan formidles oplysninger og 
data medlemsstaterne imellem om de 
farligste af de personer, der misbruger 
børn seksuelt, under rejser i EU; disse 
oplysninger/data er underlagt gældende 
databeskyttelseslovgivning i EU og 
medlemsstaterne.

Or.el

Ændringsforslag 102
Marina Yannakoudakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 103
Antigoni Papadopoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en

Ændringsforslag 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaten skal, uden at dette dog 
indebærer en begrænsning i forsvarets 
rettigheder, træffe de nødvendige 
foranstaltninger til under retssager 
vedrørende lovovertrædelserne i artikel 3 
til 7 sikre, at

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 106
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 107
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alle afhøringer af barneofret foretages 
af de samme personer, hvis det er muligt 
og hensigtsmæssigt

d) de samme personer foretager alle 
forhør af barneofferet

Or.en
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Ændringsforslag 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 110
Antigoni Papadopoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at der indføres 
effektive interventionsprogrammer eller -

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

foranstaltninger med henblik på at 
forebygge og mindske risikoen for, at 
lovovertrædelser i form af seksuelle 
overgreb mod børn gentages, såsom 
foranstaltninger til rehabilitering og 
reintegration af gerningsmanden. Disse 
programmer eller foranstaltninger skal 
være tilgængelige på ethvert tidspunkt i 
løbet af straffesagen, i og uden for 
fængslet, i overensstemmelse med 
betingelserne i national lovgivning.

Or.en

Ændringsforslag 111
Gesine Meissner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.de

Begrundelse

Kvinder er også gerningsmænd eller medgerningsmænd til forbrydelser, der involverer 
børnepornografi og udbredelse af sådant materiale på internettet.
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Ændringsforslag 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en

Ændringsforslag 113
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med
børnepornografi

Fjernelse af websider, der indeholder
børnepornografi

Or.en

Ændringsforslag 114
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blokering af adgangen til websteder med Fjernelse af websider, der indeholder 
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børnepornografi materiale med seksuelt misbrug af børn 

Or.en

Ændringsforslag 115
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or.en

Ændringsforslag 116
Antigoni Papadopoulou

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at slette websider ved 
kilden, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, og for at sikre hurtig 
fjernelse af dette stødende materiale.
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udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

Or.en

Ændringsforslag 117
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at opnå en hurtig 
fjernelse ved kilden af materiale med 
seksuelt misbrug af børn, der opbevares 
eller formidles på Internet-tjenester.
Fjernelse ved kilden underlægges klare 
juridiske og retlige garantier, navnlig for 
at sikre, at bevismaterialet bevares med 
henblik på strafferetlig efterforskning.
Kommissionen og medlemsstaterne 
træffer desuden alle nødvendige 
foranstaltninger for at fastlægge 
procedurer for hurtig anmeldelse og 
fjernelse af sådant indhold, når det 
udbydes i tredjelande.

Or.en

Ændringsforslag 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 

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

underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

Or.es

Ændringsforslag 119
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, samt Domstolens 
kendelse af 19. februar 2009, sag C-
557/07, LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH mod Tele2 
Telecommunication GmbH, de 
nødvendige foranstaltninger til at øge 
ansvarligheden for internetudbydere, så 
de blokerer adgangen til internetsider med 
børnepornografisk indhold, som de har 
kendskab til.
___________

EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10. 10.

EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45. 45.

3 EUT C 113 af 16.5.2009, s. 14. 14. 

Or.fr
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Ændringsforslag 120
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det må anerkendes, at der er mange 
adgangspunkter til at se 
børnepornografiske billeder på 
internettet, og at lovovertrædere vil 
tilpasse sig de igangværende teknologiske 
fremskridt og deres anvendelse.

Or.en

Ændringsforslag 121
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ejerne af domæner skal gøres mere 
ansvarlige for det indhold, der findes på 
deres webside.

Or.en

Ændringsforslag 122
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or.en
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Ændringsforslag 123
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, jf. dog ovenstående.
Medlemsstaterne skal inden for det 
grænseoverskridende samarbejde træffe 
effektive foranstaltninger for at 
undersøge websider med ulovligt indhold.

Or.en

Ændringsforslag 124
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uden at det berører ovennævnte, skal
medlemsstaterne træffe passende 
retshåndhævende foranstaltninger til at
underrette medlemsstaterne hurtigt om 
eksistensen af materiale om seksuelt 
misbrug af børn og få det fjernet.

Or.en

Ændringsforslag 125
Chrysoula Paliadeli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Betegnelse af internetsteder som 
skadelige i henhold til dette direktiv og 
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fastlæggelse af de relevante procedurer 
for at slette eller blokere internetsteder 
skal tage fuldt hensyn til de 
grundlæggende rettigheder for internet-
brugere og være baseret på gennemsigtige 
procedurer og retlig kontrol og tilsyn.

Or.en

Ændringsforslag 126
Marina Yannakoudakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det er vigtigt at anerkende, at der er 
sket et markant fald i antallet af aktive 
kommercielle børnepornografiske 
internetsider, og at de kommercielle 
børnepornografiske websider primært 
distribuerer billeder, men ikke producerer 
billeder. Billederne på kommercielle 
websider er generelt historiske og ofte 
genbrugte.

Or.en

Ændringsforslag 127
Marina Yannakoudakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den europæiske finansielle koalition 
bør udvide sine beføjelser til at dække alle 
børnepornografiske billeder på nettet, og 
ikke kun kommercielle 
børnepornografiske websider.

Or.en
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Ændringsforslag 128
Edit Bauer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or.en


