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LÜHISELGITUS

Taustteave

Kuna lapsed on kaitsetud, on neil suurem oht sattuda väärkohtlemise või seksuaalse 
kuritarvitamise ohvriteks. UNICEFi andmete kohaselt on lastepornotööstuse käive 20 
miljardit eurot ning sellel kohutaval eesmärgil väärkoheldakse 1 miljonit last.1 Laste 
seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine on eriti rasked kuriteovormid ning võivad 
ohvritele, nende peredele ja süüteo toimepanija peredele põhjustada pikaajalist füüsilist, 
psühholoogilist ja sotsiaalset kahju.

Mõisted

Kuna asjassepuutuvat raportit käsitletakse seadusandliku tavamenetluse raames, on oluline 
sellesse lisada mõiste „laps”. Lastekaitseorganisatsioonid soovitavad lapsena määratleda 
isikut, kes on lapseealine ning noorukina isikut, kes ei ole lapseealine, kuid on alla 18 aasta 
vanune isik.2 See on õiguslikust aspektist oluline erinevus, kuna nii lapsel, kes on lapseealine, 
kui ka noorukil, kes ei ole enam lapseealine, kuid kes on alla 18 aasta vanune, on õigus olla 
kaitstud seksuaalse ärakasutamise eest.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et termini „lapse kuritarvitamist kujutav visuaalne 
materjal” asemel tuleks kasutada mõistet „lasteporno”. „Lapse kuritarvitamist kujutav 
visuaalne materjal” on laiaulatuslik termin, mida kasutatakse sellise visuaalse materjali 
kirjeldamiseks, mis kujutab mitmesuguseid kuritegelikke tegevusi, kuid mis ei ole alati 
seksuaalse iseloomuga. Terminil „lasteporno” on kehtivates protokollides ja konventsioonides 
laiaulatuslikum õiguslik kohaldamisala ning see on tunnistatud üldiselt kehtivaks kõikides 
tõlgendustes. 

Sooline tegur

Kuna tegemist on tundliku teemaga, on täpsete andmete kogumine meessoost ja naissoost 
lapsohvrite kohta problemaatiline. Kuid teada on, et seksuaalsest kuritarvitamisest annavad 
tüdrukud rohkem teada kui poisid. Käesolevas arvamuses ollakse seisukohal, et seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ohvrid võivad olla mõlemast soost ning see ei ole üksnes 
naissugu puudutav probleem. Käesolevas arvamuses tunnistatakse samuti, et naiste kui 
põhiliste pere eest hoolitsejate roll on ohvri või süüteo toimepanija eest hoolitsemisel 
hindamatu. 

Ohvrid

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm.
2 Ühendkuningriigi laste vastu suunatud julmuse ennetamise eest seisev riiklik ühing (National Society for the 
Prevention of Cruelty in Children), juuni 2010, ning EPP fraktsiooni kuulamine laste seksuaalse kuritarvitamise 
kohta Internetis, 2010.
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Lastel, keda on seksuaalselt kuritarvitatud, võivad sellest teost tulenevad kahjustused püsida 
terve elu ning mõjutada neid isegi täiskasvanueas. Sedalaadi kuritarvitamise ohvriteks 
langenud lastest võivad saada korduvad ohvrid, kuna materjalid jäävad pärast teo 
toimepanekut pikaks ajaks Internetti. 

Süüteo toimepanijad

Oluline on takistada süüteo toimepanijat tegu kordamast. Kogemused näitavad, et seda tuleb 
teha riiklikul tasandil mitmesuguste integreeritud meetmete abil. Üks selline meede hõlmab 
soovitust käivitada usaldustelefon isikute jaoks, kes kavatsevad mõnda last seksuaalselt 
kuritarvitada. Teadusuuringud on korduvalt tõestanud, et kui indiviid saab oma mõtetest 
rääkida väljaõpetatud nõustajaga, on retsidivismi võimalik ära hoida. Arvamuses soovitatakse 
liikmesriikidel käivitada seksuaalkurjategijate raviprogramm, mis võib aidata kaasa 
rehabilitatsioonile.

Sageli unustatakse vajadus anda abi ja nõu süüteo sooritanud isiku perele.1 Teo toimepanija 
pereliikmed on tihtipeale vaikivad ohvrid, kes kannavad iga päev rasket koormat nii 
pereringis kui ka laiemas sotsiaalses keskkonnas. 
  
Veebisaidi sulgemine ja sellele juurdepääsu tõkestmine 

Sidusrühmade vahel käib tõsine arutelu veebisaitide sulgemise ja nendele juurdepääsu 
tõkestamise teemal. Sellise lähenemisviisiga arvestamisel tuleb hoolikalt silmas pidada 
tasakaalu Interneti demokraatliku reguleerimise (sõnavabadus) ning laste kaitsmise ja heaolu 
vahel. Liikmesriikidel on kohustus teha koostööd Internetiteenuste pakkujatega tagamaks, et 
lapsed on seksuaalse kuritarvitamise ebaseadusliku tegevuse eest kaitstud. Oluline on ka 
kaalutlus hakata laste kaitseks viima läbi kontrolle, sh turvakontrolle.

Mitmes liikmesriigis on kohalikul tasandil juurdepääsu tõkestamine veebisaitidele olnud 
edukas.2 Sel põhjusel on liikmesriikidele erakordselt oluline, et neil oleks võimalik sulgeda 
kohe veebisaidid, mis sisaldavad või levitavad lastepornot, ning tõkestada nende 
territooriumil Internetikasutajate juurdepääs veebisaitidele, mis sisaldavad või levitavad 
lastepornot, juhul kui neid veebisaite ei ole võimalik sulgeda. Väljaspool ELi jurisdiktsiooni, 
kus sellist kontrolli ei ole võimalik läbi viia, on juurdepääsu tõkestamine ilmselt ainus 
rakendatav lahendus veebisaidi sulgemise asemel.

Käesolevas arvamuses nõutakse liikmesriikidelt tungivalt, et nad teeksid koostööd IT-
tööstusega ja Internetiteenuste pakkujatega, et jagada parimaid tavasid ja teavet. 

Kokkuvõte

Käesolevas arvamuses on esitatud tasakaalustatud ja läbimõeldud lähenemisviis kõnealuse 
probleemi kohta ning arvamuse eesmärk on jääda naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni ning Euroopa Liidu Lissaboni lepinguga sätestatud pädevuse piiridesse. 

                                               
1 EPP fraktsiooni kuulamine laste seksuaalse kuritarvitamise kohta Internetis, 2010.
2 Ühendkuningriigi Interneti jälgimise fond (The Internet Watch Foundation Company).
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On selge, et selle kuriteovormi kaotamiseks on õige läheneda probleemile sügavuti ehk 
tegeleda selle põhjustega. Ühiskond, kes väärtustab kaitsetuid isikuid, nagu seda on lapsed, 
astub suure sammu sellise kultuuriruumi loomise suunas, kus laste seksuaalne kuritarvitamine 
ja ärakasutamine on vastuvõtmatu. 

Kõnealuse kuriteo olemus muutub kiiresti, eriti tehnoloogia ja selle rakendamise pideva 
arengu tõttu. Varem oli lasteporno piiratud kujutamise ja levitamise materiaalsete viisidega, 
nagu näiteks postisaadetised ja fotod. Tänapäeval on võimalik visuaalset materjali kiiresti ja 
tasuta üle kogu maailma laiali saata. Sellise tegevuse kuritegelik olemus, kõige kaitsetumate 
isikute kuritarvitamine ning meie kohustus lapsi kaitsta tähendab seda, et peame viivitamatult 
võtma rangeid ja jõulisi meetmeid. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Seksuaalse kuritarvitamise ohvriks 
võivad langeda nii naissoost kui ka 
meessoost lapsed ja noorukid.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Inimkaubanduse ohvrid on sageli 
olnud lapsena kuritarvitamise ja 
seksuaalse ärakasutamise ohvrid.

Or. en

Selgitus

Seksuaalse kuritarvitamise pikaajaliste füüsiliste ja psühholoogiliste tagajärgede käes 
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kannatavad suurema tõenäosusega lapsed. See võib põhjustada lapse võõrandumise oma 
perest ja sotsiaalsest keskkonnast, mistõttu võib ta muutuda veelgi kaitsetumaks muude 
ärakasutamise vormide ees,nagu inimkaubandus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kriminaalkohtusüsteem on iga 
liikmesriigi lahutamatu osa. Kuigi igal 
liikmesriigil on vabadus ise 
kriminaalkaristusi kehtestada, peaksid 
nad määrama karistused, mis vastavad 
sooritatud kuritegude raskusastmele.

Or. en

Selgitus

Kriminaalõigus kuulub liikmesriigi pädevusse ning seega peaks iga liikmesriik kehtestama 
enda karistusmeetmed.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriigid peaksid edendama 
avatud dialoogi ja suhtlust väljaspool 
Euroopa Liitu olevate riikidega ning 
tegema koostööd tagamaks, et süüteo 
toimepanijate suhtes, kes reisivad 
Euroopa Liidust väljapoole seksiturismi 
eesmärgil, võetakse nende tagasitulekul 
võimaluse korral asjakohaseid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Seksiturismi vastu saab tõhusalt võidelda vaid riikidevahelise piiriülese koostöö kaudu. 
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „laps” – alla 18 aasta vanune isik; a) „laps” – isik, kes on lapseealine 
vastavalt liikmesriigis kehtestatud 
vanusepiirile;

Or. en

Selgitus

Tuleb eristada lapseealist last noorukist, kes ei ole lapseealine, kuid on alla 18 aasta vanune 
isik, ning keda tuleb samuti kaitsta seksuaalse ärakasutamise eest.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „nooruk” – isik, kes ei ole lapseealine 
vastavalt liikmesriigis kehtestatud 
vanusepiirile, kuid on alla 18 aasta 
vanune;

Or. en

Selgitus

Tuleb eristada lapseealist last noorukist, kes ei ole lapseealine, kuid on alla 18 aasta vanune 
isik, ning keda tuleb samuti kaitsta seksuaalse ärakasutamise eest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „lasteporno”– (b) „lasteporno” – lapse kuritarvitamise 
vorm ja
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Or. en

Selgitus

Termini „lasteporno” kasutamine paneb rõhuasetuse teo seksuaalsele iseloomule, kuid 
„lapse seksuaalse kuritarvitamise visuaalne materjal” on laiaulatuslik termin, mida 
kasutatakse ka sellise kuritegeliku materjali kirjeldamiseks, mis ei ole alati seksuaalse 
iseloomuga. Selle direktiivi kohaldamisalasse kuulub laste seksuaalne kuritarvitamine, 
ärakasutamine ja pornograafia. Arvestades direktiivi kohaldamisala ning võttes arvesse 
kehtivaid õigusakte ja õigusterminoloogiat, mida kasutatakse lapse õiguste konventsiooni 
fakultatiivprotokollis, milles käsitletakse laste müüki, lasteprostitutsiooni ja 
lastepornograafiat, ning Euroopa Nõukogu konventsioonis laste kaitse kohta seksuaalse 
ärakasutamise ja kuritarvitamise eest, soovitab arvamuse koostaja kasutada sõna 
„lasteporno”.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

2. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalset kuritarvitamist või 
seksuaalsuhet seksuaalsel eesmärgil pealt 
vaatama panemise eest määratakse 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

3. Riiklike õigusaktide kohaselt lapseealise 
lapse seksuaalsuhtesse kaasamise eest 
määratakse vangistus.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui selleks on kuritarvitatud lapse suhtes 
saavutatud usaldust, võimu või mõju, 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

i) kui selleks on kuritarvitatud lapse suhtes 
saavutatud usaldust, võimu või mõju, või

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude või sõltuvussuhte tõttu tekkinud 
olukorda, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus, või

ii) kui selleks on kuritarvitatud lapse eriti 
kaitsetut, eelkõige vaimse või füüsilise 
puude või sõltuvussuhte tõttu tekkinud 
olukorda, või

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

iii) kui selleks on kasutatud sundi, jõudu 
või ähvardusi, 
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määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

5. Lapse sundimise eest seksuaalsuhtesse 
kolmanda isikuga määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane 
vangistus.

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
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eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

5. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemiseks värbamise eest määratakse 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
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panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane
vangistus.

panemise eest määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
vangistus.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisele sundimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheksa-aastane vangistus.

9. Lapse pornograafilises etteastes
osalemisele sundimise eest määratakse 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheksa-
aastane vangistus.

10. Lapse lasteprostitutsioonis osalemiseks 
värbamise eest määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kümneaastane vangistus.

11. Lapse lasteprostitutsioonile sundimise 
eest määratakse vangistus.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lasteporno omandamise ja omamise eest 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane
vangistus.

2. Lasteporno omandamise ja omamise eest
määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt üheaastane
vangistus.

3. Lastepornole info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil 
teadlikult juurdepääsu taotlemise eest 
määratakse vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane
vangistus.

4. Lasteporno turustamise, levitamise ja 
edastamise eest määratakse vangistus.

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

5. Lasteporno pakkumise, tarnimise ja 
kättesaadavaks tegemise eest määratakse 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

6. Lasteporno tootmise eest määratakse 
vangistus.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid teevad koostööd 
õiguskaitseorganite, kohtuasutuste, info-
ja sidetehnoloogiatööstuse, 
Internetiteenuste pakkujate, 
pangandussektori ja valitsusväliste 
organisatsioonidega.
Liikmesriigid teevad koostööd ja jagavad 
parimate tavade näiteid laste seksuaalse 
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ärakasutamisega võitlemisel nendes 
liikmesriikides, kus spetsialiseerunud 
üksused teevad tõhusat tööd.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade vahelist parimate tavade jagamist hõlmava 
tervikliku lähenemisviisi rakendamine on hädavajalik, et võidelda kõnealuse kuriteovormiga 
piiriüleselt.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kuna kõige parem ennetusviis on 
toimepanija tegevuse tõkestamine, uurib 
Euroopa Komisjon võimalust luua keskus 
küberkuritegevuse vastu võitlemiseks.

Or. en

Selgitus

Küberkuritegevuse vastu võitlemise keskuse loomist võidakse arutada vastavalt üldasjade 
nõukogu 26. aprilli 2010. aasta kohtumise järeldustele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et julgustada isikut, kes teab või 
kahtlustab heas usus mis tahes artiklites 
3–7 nimetatud süüteo toimepanemist, 
teatama sellest pädevatele asutustele.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et julgustada isikut, kes teab 
artiklites 3–7 nimetatud süüteo 
toimepanemist või kahtlustab heas usus 
nende võimalikus toimepanemises, 
teatama sellest pädevatele asutustele. 
Kõiki, kes sellistest süütegudest teada 
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annavad, kaitseb andmekaitse ja 
anonüümsus.

Or. en

Selgitus

Et julgustada inimesi teavitama laste seksuaalsest kuritarvitamisest, tuleb informeerijale 
tagada kindlustunne, et tema anonüümsus on alati garanteeritud.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Liikmesriigid võtavad laste 
kaitsmiseks ennetavaid meetmeid. Need 
hõlmavad järgmist:
i) teavitus- ja hariduskampaaniad, mis 
õpetavad tuvastama märke laste 
seksuaalsest kuritarvitamisest nii 
võrgukeskkonnas kui ka sellest väljaspool. 
Elanikkonnale tuleks anda teavet ja tuge, 
et aidata lapsi kaitsta;
ii) harivad teavitusprogrammid koolides 
ja muudes lastega tegelevates asutustes, et 
õpetada lapsi tundma ära ja vältima 
ohtlikke olukordi;
iii) meetmed tagamaks, et Interneti 
suhtlusvõrgustikes on nn paanikanupp 
selleks, et lapsed saaksid hoiatada 
asjaomaseid asutusi sobimatust 
seksuaalsest käitumisest, kuna üha 
sagedamini otsitakse jututubades ja 
suhtlusvõrgustikes lastega kontakti 
seksuaalsuhte eesmärgil. Tuleb 
kehtestada selged ja arusaadavad 
järelmeetmed, kus on kirjas, kellele teade 
läheb, kuidas seda käsitletakse ning 
millist tuge ja abi antakse lapsele;
iv)tausta range kontroll kriminaalpolitsei 
poolt enne tööle võtmist ametikohtadele, 
mis hõlmavad nii vabatahtlikku kui ka 
palgalist tööd laste ja alla 18-aastaste 
noortega;
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v) meetmed, et uurida võimalust 
rakendada nn punase ohutaseme 
süsteemi, mille raames edastavad 
liikmesriigid teineteisele teavet/andmeid 
kõige ohtlikumate lastevastastes 
seksuaalkuritegudes süüdimõistetud 
isikute kohta, kui kurjategija reisib ELis. 
Kõnealuse teabe/andmete suhtes 
kohaldatakse kõiki kehtivaid ELi ja 
siseriiklikke andmekaitset käsitlevaid 
õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral meetmed, et pakkuda abi 
ja toetust ohvri perekonnale. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse ja 
võimaluse korral perekonna suhtes 
nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artiklit 
4.

4. Liikmesriigid võtavad vajaduse ja 
võimaluse korral abi ja toetuse 
pakkumiseks ohvri perekonnale meetmeid, 
mille puhul arvestatakse naistega kui 
peamiste pere eest hoolitsejatega. Eelkõige 
kohaldavad liikmesriigid vajaduse ja 
võimaluse korral perekonna suhtes 
nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artiklit 
4.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid kasutavad 
olemasolevaid struktuure (näiteks 
Europoli analüütilise töö raamistikku), et 
ennetada nende kuritegelike võrgustike 
tegevust, kes on seotud lasteporno 
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tootmise, müümise või levitamisega, ja 
võidelda nende vastu ning rakendada 
vajalikke õigusakte või muid meetmeid, et 
julgustada ja toetada selliste teabeteenuste 
nagu usaldustelefonide või veebisaitide 
käivitamist, et anda konfidentsiaalselt nõu 
isiku anonüümsust arvesse võttes.

Or. en

Selgitus

Infoteenustel, nagu usaldustelefonid, on ülitähtis roll laste seksuaalse kuritarvitamise vastu 
võitlemisel. Seda tunnistatakse Euroopa Nõukogu seksuaalset kuritarvitamist käsitleva 
konventsiooni artiklis 13. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates sekkumisprogrammides või –
meetmetes, mille eesmärk on vältida ja 
minimeerida laste vastu suunatud 
seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Sellistes programmides 
või meetmetes on vastavalt riiklikus 
õiguses sätestatud tingimustele võimalik 
osaleda nii vanglas kui ka väljaspool 
vanglat kogu kriminaalmenetluse jooksul.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada võimalus osaleda 
tõhusates seksuaalkurjategijate 
üldtunnustatud raviprogrammides või 
meetmetes, mille eesmärk on vältida ja 
minimeerida laste vastu suunatud 
seksuaalse iseloomuga süütegude 
kordumise riski. Sellistes 
seksuaalkurjategijate üldtunnustatud 
raviprogrammides või meetmetes on 
vastavalt riiklikus õiguses sätestatud 
tingimustele võimalik osaleda nii vanglas 
kui ka väljaspool vanglat kogu 
kriminaalmenetluse jooksul. Liikmesriigid 
pakuvad teo toimepanija pere toetamiseks 
tugi- ja nõustamisprogramme.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides peaksid olema üldtunnustatud programmid, mille abil aidatakse teo 
toimepanijal mõista oma käitumist ja vastutust ning mille rõhuasetus on süütegijate 
taasintegreerimine laiemasse kogukonda.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliseid sekkumisprogramme või -
meetmeid kohandatakse vastavalt 
seksuaalse iseloomuga süütegusid 
toimepanevate laste konkreetsetele 
arenguvajadustele, sealhulgas lapsed, kes 
ei ole kriminaalvastutusele võtmise eas.

Selliseid sekkumisprogramme või -
meetmeid kohandatakse vastavalt 
seksuaalse iseloomuga süütegusid teiste 
laste suhtes toimepanevate laste 
konkreetsetele arenguvajadustele, 
sealhulgas lapsed, kes ei ole 
kriminaalvastutusele võtmise eas. 
Liikmesriigid käivitavad pideva hindamis-
ja suunamisprotsessi, mille abil 
tegeletakse teo toimepannud lapse 
seksuaalse käitumise probleemiga.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et nende lastega, kes teevad teistele lastele seksuaalselt liiga, ei toimita 
samamoodi kui täiskasvanud kuritarvitajatega. Kuigi lapsed võivad ka ise panna toime 
seksuaalse iseloomuga süütegusid, on oluline võtta arvesse asjaolu, et sellised lapsed on ka 
ise väga kaitsetud ning nendele on sageli liiga tehtud. Tuleb aru saada asjaolust, et laste 
käitumist on tõenäoliselt palju lihtsam muuta ja suunata kui täiskasvanute käitumist.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kuna kõige parem ennetusviis on 
toimepanija tegevuse tõkestamine, 
kaaluvad liikmesriigid ELi 
usaldustelefoni avamise võimalust, et 
isikul, kes kavatseb hakata mõnda last 
seksuaalselt kuritarvitama, oleks võimalik 
sellele helistada. Helistaja anonüümsus 
peab olema garanteeritud.
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Or. en

Selgitus

Ennetava meetmena peaks andma teo sooritanud ning tegu planeerivatele isikutele võimaluse 
helistada usaldustelefonile, kust nad saavad tuge ja nõustamist. Inimesel, kes muretseb 
sellepärast, et tal on taolised lastega seotud mõtted või käitumisplaanid, peaks olema 
võimalus helistada anonüümselt konfidentsiaalsele usaldustelefonile. Selline usaldustelefon 
on võetud edukalt kasutusele Ühendkuningriigis.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

1. Liikmesriigid võtavad kõigepealt
vajalikud meetmed, et sulgeda need 
veebisaidid, mis sisaldavad või mille 
kaudu levitatakse lastepornot, ning 
seejärel, kui sulgemine ei õnnestunud, 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et garanteerida 
demokraatlik vastutus, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud nende õigusest tõkestamist 
vaidlustada kaebuse esitamise teel.

Or. en

Selgitus

Uurimustulemused näitavad, et lapsele tekitab veelgi suuremat ängi teadmine, et Internetti 
ülesriputatud materjali saab lõpmatu arv kordi paljundada ja alla laadida. Seega on peamine 
eesmärk too veebisait sulgeda, kuid kui see ei ole kohe võimalik, tuleks tõkestada juurdepääs 
veebisaidile. Juurdepääsu tõkestamist tuleks näha kui ühte moodust kõnealuse koleda 
kuriteovormi vastu võitlemisel.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teevad suuri pingutusi, 
et tegeleda võrdõigustarkvara ja 
taastekkivate Useneti uudisrühmade 
probleemiga.

Or. en


