
PA\829557DA.doc PE448.743v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2010/0064(COD)

8.9.2010

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af 
seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om 
ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Rådgivende ordfører: Marina Yannakoudakis



PE448.743v01-00 2/22 PA\829557DA.doc

DA

PA_Legam



PA\829557DA.doc 3/22 PE448.743v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Baggrundsinformation

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

Definitioner

I og med at denne betænkning er et led i den almindelige lovgivningsprocedure, er det vigtigt, 
at den indeholder en definition af et "barn". Børne-ngo'er anbefaler, at et "barn" er enhver 
person under den seksuelle lavalder i den pågældende medlemsstat, og at en "ung" er enhver 
person, som er over den seksuelle lavalder i den pågældende medlemsstat, men under 18 år2. 
Dette er en væsentlig skelnen ud fra et juridisk perspektiv, da et "barn", som er under den 
seksuelle lavalder, og en "ung", som er over den seksuelle lavalder, men under 18, stadig har 
ret til at blive beskyttet imod seksuel udnyttelse.    

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

Kønsperspekivet

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

Ofrene

Børn, som har været ofre for seksuelt misbrug, risikerer at være mærket af dette hele deres liv, 
i mange tilfælde langt ind i voksenårene. Børn, der har været ude for et sådant misbrug, kan 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, juni 2010,  og PPE-Gruppens høring om seksuelt 
misbrug af børn på internettet i 2010.
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blive ofre gentagne gange, da billederne bliver på internettet længe efter, at handlingen har 
fundet sted. 

Gerningsmændene

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

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

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

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

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

Resumé

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

                                               
1 PPE-Gruppens høring om seksuelt misbrug af børn på internettet i 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company. 
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Det er klart, at det rigtige er at anvende en tilgang, som søger at tage fat på roden af problemet 
med henblik på at bekæmpe forbrydelsen. Et samfund, der tager vare på værgeløse personer 
som f.eks. børn, vil gøre en kraftig indsats for at skabe en kultur, hvor seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af børn bliver uacceptabelt. 

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

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Eftersom de strafferetlige systemer er 
en integreret del af de enkelte 
medlemsstater, kan medlemsstaterne frit 
fastsætte deres egne straffe, og de bør 
foretage strafudmålinger, som afspejler 
den pågældende forbrydelses alvorlige 
karakter.

Or. en

Begrundelse

Strafferetlige anliggender henhører under medlemsstaternes kompetence, hvorfor 
medlemsstaterne selv bør fastsætte straffe.

Ændringsforslag 4

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 
som rejser uden for EU's grænser med 
henblik på sexturisme, så vidt muligt 
træffes passende foranstaltninger ved 
deres hjemkomst.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "barn": en person under atten år a) "barn": en person under den seksuelle 
lavalder i den pågældende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Der skal skelnes mellem et "barn", som er under den seksuelle lavalder, og en "ung", som er 
over den seksuelle lavalder, men under 18, og som har behov for beskyttelse mod seksuel 
udnyttelse.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "ung": en person, som er over den 
seksuelle lavalder i den pågældende 
medlemsstat, men under 18 år

Or. en

Begrundelse

Der skal skelnes mellem et "barn", som er under den seksuelle lavalder, og en "ung", som er 
over den seksuelle lavalder, men under 18 år, og som har behov for beskyttelse mod seksuel 
udnyttelse.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "børnepornografi": b) "børnepornografi", som er en form for 
børnemisbrug:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

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.

Or. en
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Ændringsforslag 9

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.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – nr. 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) der er tale om misbrug af en anerkendt 
position med hensyn til tillid, myndighed 
eller indflydelse i forhold til barnet eller

Or. en

Ændringsforslag 11

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) der er tale om misbrug af et barn, der i 
medfør af sin situation er særligt værgeløst, 
navnlig som følge af et psykisk eller fysisk 
handicap eller en afhængighedssituation, 
eller
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Or. en

Ændringsforslag 12

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

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.

Or. en

Ændringsforslag 13

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 deltagelse i kønslig 
omgængelse med tredjemand skal straffes 
med fængsel. 

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At foranledige, at et barn deltager i 
pornografisk optræden, skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

2. At foranledige, at et barn deltager i 
pornografisk optræden, skal straffes med 
fængsel. 

Or. en
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Ændringsforslag 15

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.

Or. en

Ændringsforslag 16

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. 

Or. en

Ændringsforslag 17

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 fem år.

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

Or. en
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Ændringsforslag 18

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. 

Or. en

Ændringsforslag 19

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.

Or. en

Ændringsforslag 20

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.

Or. en
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Ændringsforslag 21

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. 

Or. en

Ændringsforslag 22

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. 

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

11. At tvinge et barn til børneprostitution 
skal straffes med fængsel. 

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst ét år.

2. Anskaffelse eller besiddelse af 
børnepornografi skal straffes med fængsel. 

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-
og kommunikationsteknologi skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst ét år.

3. Bevidst erhvervelse af adgang til 
børnepornografi ved hjælp af informations-
og kommunikationsteknologi (IKT) skal 
straffes med fængsel.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

4. Distribution, udbredelse eller 
transmission af børnepornografi skal 
straffes med fængsel. 

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbydelse, levering eller til 
rådighedsstillelse af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

5. Udbydelse, levering eller til 
rådighedsstillelse af børnepornografi skal 
straffes med fængsel. 

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

6. Fremstilling af børnepornografi skal 
straffes med fængsel. 

Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Eftersom forebyggelse opnås mest 
effektivt ved at standse gerningsmanden, 
undersøger Kommissionen muligheden 
for at oprette et center til bekæmpelse af 
internetkriminalitet.

Or. en

Begrundelse

Et center til bekæmpelse af internetkriminalitet synes at være i overensstemmelse med 
konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender) den 26. april 2010. 

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Medlemsstaterne indfører 
forebyggende foranstaltninger til 
beskyttelse af børn, som bl.a. omfatter:
i) Oplysnings- og uddannelseskampagner 
med henblik på 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.
ii) 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. 
iii) Foranstaltninger, der skal sikre, at der 
i forbindelse med sociale 
netværksaktiviteter på internettet findes 
en "panikknap", som sætter børnene i 
stand til at advare de relevante 
myndigheder om en eventuel upassende 
seksuel adfærd, da "grooming" af børn 
på nettet via chatrum og sociale 
netværkssider forekommer stadig
hyppigere.   Det er nødvendigt at indføre 
klare og konsekvente 
opfølgningsprocedurer, som oplyser, til 
hvem indberetningen sker, hvorledes 
indberetningen behandles, og hvilken 
støtte og hjælp barnet vil modtage.
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iv) Omhyggelig kontrol af den 
strafferetlige fortid ved enhver form for 
beskæftigelse, der indebærer arbejde med 
børn og unge under 18, uanset om der er 
tale om frivilligt eller lønnet arbejde.
v) Foranstaltninger til undersøgelse af 
muligheden for at gennemføre en ordning 
med "rødt alarmberedskab", gennem 
hvilket 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. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte til 
ofrets familie. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

4. Medlemsstaterne træffer, når dette er 
hensigtsmæssigt og muligt, 
foranstaltninger til at yde hjælp og støtte til 
ofrets familie under anerkendelse af 
kvindens rolle som familiens primære 
omsorgsgiver. Navnlig anvender 
medlemsstaterne, når det er 
hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA på 
familien.

Or. en
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 35

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 

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 
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betingelserne i national lovgivning. 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 
gerningsmændenes nærmeste familie.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør råde over anerkendte programmer, der hjælper gerningsmændene med 
at forstå deres handlinger og ansvar, og som lægger vægten på deres reintegration i 
samfundet.

Ændringsforslag 36

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 sørger for en 
sammenhængende vurderings- og 
henvisningsordning til håndtering af det 
problem, som den seksuelle adfærd hos 
børn, der begår seksuelle overgreb, udgør.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at børn, som begår seksuelle overgreb mod andre børn, ikke behandles 
på samme måde som voksne, der begår tilsvarende overgreb. Ganske vist kan børnene udøve 
skadelig seksuel adfærd, men det er vigtigt at holde sig for øje, at børn, der udviser en sådan 
adfærd, i høj grad selv er sårbare og ofte er blevet misbrugt. Der henvises til, at der er større 
sandsynlighed for, at børn ændrer sig og udvikler sig i en retning, så de hører op med at begå 
overgreb, end at voksne gør det.
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Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38

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 til først og fremmest at få 
slettet internetsider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, og som en 
sidste løsning, hvis sletningen mislykkes,
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 for at garantere den 
demokratiske ansvarlighed, at brugerne 
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underrettes om årsagerne til blokeringen, 
og at udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om en eventuel ret til at gøre 
indsigelse imod denne blokering gennem 
en klagemekanisme.

Or. en

Begrundelse

Forskningsresultater viser, at barnet er endnu mere ulykkeligt, hvis det skal leve med den 
viden, at når et billede først er blevet lagt på internettet, kan det kopieres og downloades i 
ubegrænset omfang. Det endelige mål er derfor at slette den pågældende side, men hvis dette 
ikke umiddelbart kan lade sig gøre, bør adgangen blokeres. En blokering bør blot betragtes 
som et af de eksisterende redskaber til håndtering af denne afskyelige forbrydelse. 

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en


