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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2010/0064(COD)

8.9.2010

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian 
torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Valmistelija: Marina Yannakoudakis



PE448.743v01-00 2/23 PA\829557FI.doc

FI

PA_Legam



PA\829557FI.doc 3/23 PE448.743v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Taustatiedot

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

Määritelmät

Koska käsiteltävänä oleva mietintö kuuluu tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn, on 
tärkeää sisällyttää siihen 'lapsen' määritelmä. Lastensuojelun alalla toimivat järjestöt 
suosittelevat, että 'lapsella' tarkoitetaan jäsenvaltiossa sovellettavaa suojaikärajaa nuorempaa 
henkilöä ja 'nuorella henkilöllä' jäsenvaltiossa sovellettavaa suojaikärajaa vanhempaa ja alle 
18-vuotiasta henkilöä2. Tämä on tärkeä ero oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna, sillä 
suojaikärajaa nuoremmalla 'lapsella' ja suojaikärajaa vanhemmalla mutta alle 18-vuotiaalla 
'nuorella henkilöllä' on oikeus suojeluun seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

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

Sukupuolinäkökulma

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

Uhrit

Seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneet lapset voivat kärsiä kokemustensa seurauksista 
koko elämänsä ajan, pitkälti vielä aikuisiässä. Tällaisen hyväksikäytön kokeneet lapset voivat 
tulla uudestaan uhreiksi, koska internetissä olevat kuvat säilyvät siellä kauan sen jälkeen kun 
teko on tapahtunut. 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm.
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, June 2010, ja PPE-ryhmän vuonna 2010 järjestämä 
kuuleminen lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä internetissä.
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Rikoksentekijät

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

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

Sisällön poistaminen ja pääsyn esto 

Sidosryhmät ovat käyneet kiivasta keskustelua sisällön poistamisesta ja sivustoille pääsyn 
estosta. Tämän menettelyn käyttöä harkittaessa on tarpeen huolehtia tarkasti yhtäältä 
sananvapauteen perustuen internetin demokraattisen sääntelyn ja toisaalta lasten suojelun ja 
hyvinvoinnin välisestä tasapainosta. Jäsenvaltiot ovat velvollisia tekemään yhteistyötä 
internetpalvelujen tarjoajien kanssa varmistaakseen, että lapsia suojellaan seksuaalisen 
hyväksikäytön kaltaiselta laittomuudelta. On myös tärkeää ottaa käyttöön pakollisia 
valvontatoimia ja turvallisuustarkastuksia lasten suojelemiseksi.

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

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

Yhteenveto

Lausunnossa käsitellään tätä asiaa tasapainoisella ja perustellulla tavalla naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan toimivallan sekä Euroopan unionille nykyisellä 
Lissabonin sopimuksella annetun toimivallan puitteissa. 

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

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

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Rikosoikeudelliset järjestelmät ovat 
olennainen osa kutakin jäsenvaltiota. 
Vaikka jäsenvaltiot voivat näin ollen 
vapaasti säätää niissä käytettävistä 
rikosoikeudellisista seuraamuksista, 
niiden olisi langetettava sellaisia 
rangaistuksia, jotka vastaavat kyseessä 
olevien rikosten vakavuutta.

Or. en

Perustelu

Rikoslainsäädäntö kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja siksi jäsenvaltioiden olisi 
säädettävä niissä käytettävistä rangaistuksista.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
avointa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja 
tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, 
että unionin ulkopuolelle matkustavia 
rikollisia seksituristeja kohdellaan 
mahdollisuuksien mukaan asian 
vaatimalla tavalla heidän palatessaan 
unioniin.
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Or. en

Perustelu

Seksiturismiin voidaan puuttua tehokkaasti vain kaikkien maiden keskinäisellä rajatylittävällä 
yhteistyöllä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’lapsella’ alle 18-vuotiasta henkilöä; a) ’lapsella’tarkoitetaan jäsenvaltiossa 
sovellettavaa suojaikärajaa nuorempaa 
henkilöä;

Or. en

Perustelu

On tehtävä ero suojaikärajaa nuoremman "lapsen" ja suojaikärajaa vanhemman mutta alle 
18-vuotiaan "nuoren henkilön" välillä ja suojeltava heitä seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'nuorella henkilöllä' jäsenvaltiossa 
sovellettavaa suojaikärajaa vanhempaa ja 
alle 18-vuotiasta henkilöä;

Or. en

Perustelu

On tehtävä ero suojaikärajaa nuoremman "lapsen" ja suojaikärajaa vanhemman mutta alle 
18-vuotiaan "nuoren henkilön" välillä ja suojeltava heitä seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’lapsipornografialla’ b) ’lapsipornografialla’, yhdellä lapsen 
hyväksikäytön muodolla,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa, joka ei ole saavuttanut kansallisen 
lain mukaista seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta koskevaa 
suojaikärajaa, säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) käyttämällä väärin tunnustettua 
luottamus- tai auktoriteettiasemaa tai 
vaikutusvaltaa lapseen, tai

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) pakottamalla, voimakeinoin tai 
uhkailemalla 

säädetään vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Lapsen pakottamisesta seksuaaliseen 
kanssakäymiseen kolmannen henkilön 
kanssa säädetään vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä
säädetään vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
säädetään vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Lapsen pakottamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

10. Lapsen värväämisestä 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

11. Lapsen pakottamisesta harjoittamaan 
lapsiprostituutiota säädetään
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

2. Lapsipornografian hankkimisesta tai 
hallussapidosta säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään yksi vuosi.

3. Pääsyn hankkimisesta 
lapsipornografiaan tietoisesti, tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäen, säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en



PA\829557FI.doc 15/23 PE448.743v01-00

FI

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä tai välittämisestä säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

4. Lapsipornografian jakelusta, 
levittämisestä tai välittämisestä säädetään 
vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

5. Lapsipornografian tarjoamisesta, 
toimittamisesta tai saatavilla pitämisestä 
säädetään vankeusrangaistus.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsipornografian tuottamisesta 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsipornografian tuottamisesta 
säädetään vankeusrangaistus.

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kokonaisvaltainen, jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien väliseen parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon perustuva ote on olennaisen tärkeä tällaisten rajatylittävien rikosten 
torjunnassa.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Koska ennalta ehkäisevät toimet ovat 
paras keino rikoksentekijän 
pysäyttämiseen, komissio selvittää 
mahdollisuutta perustaa 
verkkorikollisuuden torjuntakeskus.

Or. en

Perustelu

Verkkorikollisuuden torjuntakeskuksen perustamista voitaisiin harkita 26. huhtikuuta 2010 
kokoontunen yleisten asioiden neuvoston päätelmien mukaisesti.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
ennaltaehkäiseviä lastensuojelutoimia. 
Niihin kuuluu seuraavia toimia:
(i) tiedotus- ja valistuskampanjat verkko-
ja muissa ympäristöissä tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön 
tunnusmerkkien tunnistamiseksi; 
kansalaisille olisi tarjottava tietoa ja 
tukea, joka auttaa heitä suojelemaan 
lapsia;
(ii) kouluissa ja lasten toimintaryhmissä, 
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toteutettavat valistusohjelmat, joiden 
avulla lapsia opetetaan tunnistamaan 
vaaratilanteet ja välttämään niitä;
(iii) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
internetin sosiaalisessa verkostossa on 
käytettävissä eräänlainen "hätänappula" 
eli sovellus, jolla lapset voivat tehdä 
toimivaltaisille viranomaisille hälytyksen 
kaikesta epäasianmukaisesta 
seksuaalisesta käyttäytymisestä, koska on 
yhä tavallisempaa, että lapsiin otetaan 
yhteyttä internetin keskusteluryhmissä ja 
sosiaalisessa verkostossa; on otettava 
käyttöön selkeät ja johdonmukaiset 
seurantamenettelyt, joissa kerrotaan, 
kuka vastaanottaa ilmoituksen, kuinka se 
käsitellään sekä mitä tukea ja apua 
lapselle annetaan;
(iv) kattavat rikosrekisteritutkimukset 
kaikista alle 18-vuotiaiden lasten ja 
nuorten parissa työskentelevistä 
henkilöistä, olipa sitten kyse vapaaehtois-
tai palkkatyöstä;
(v) toimenpiteet sen selvittämiseksi, onko 
mahdollista ottaa käyttöön "punainen 
valo" -hälytysjärjestelmä, jonka kautta 
tietoja vaarallisimmista lapsiin 
kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin 
syyllistyneistä henkilöistä voitaisiin 
välittää tietoja jäsenvaltioiden kesken, 
kun kyseinen henkilö matkustaa EU:ssa; 
näiden tietojen käyttöön sovelletaan 
nykyistä EU:n ja jäsenvaltioiden 
tietosuojalainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 

4. Jäsenvaltioiden on, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
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toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle.
Jäsenvaltioiden on erityisesti, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja mahdollista, 
sovellettava asianomaiseen perheeseen 
neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 
4 artiklaa.

toteutettava toimenpiteitä avun ja tuen 
tarjoamiseksi uhrin perheelle.
Toimenpiteissä on otettava huomioon, että 
naiset ovat pääasiallisia hoivan antajia 
perheessä. Jäsenvaltioiden on erityisesti, 
mikäli se on tarkoituksenmukaista ja 
mahdollista, sovellettava asianomaiseen 
perheeseen neuvoston puitepäätöksen 
2001/220/YOS 4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
nykyisiä rakenteita, kuten Europolin 
analyyttisen työn kehystä, ehkäistäkseen 
ja torjuakseen lapsipornografisen 
aineiston tuottamiseen, myyntiin tai 
jakeluun keskittyneiden 
rikollisverkostojen toiminnan ja pantava 
täytäntöön tarvittavia lainsäädäntö- ja 
muita toimia rohkaistakseen ja 
tukeakseen esimerkiksi sellaisten 
tietopalvelujen perustamista kuin puhelin-
ja verkkopäivystys, joihin yhteyttä ottavia 
henkilöitä neuvotaan luottamuksellisesti 
ja nimettömästi.

Or. en

Perustelu

Puhelinpäivystyksen kaltaiset tietopalvelut voivat olla elintärkeä keino lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnassa. Tämä seikka tunnustetaan seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan 
tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 13 artiklassa.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava virallisesti tunnustettuja ohjelmia, joilla autetaan rikoksentekijää 
ymmärtämään tekonsa ja ottamaan siitä vastuun ja joissa korostetaan tämän yhteiskuntaan 
jälleensopeuttamista.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Interventio-ohjelmat tai -toimet 
mukautetaan vastaamaan toisiin lapsiin 
kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin 
syyllistyneiden lasten kehitystarpeita, 
mukaan luettuina lapset, jotka ovat 
rikosoikeudellista vastuuta koskevaa 
ikärajaa nuorempia. Jäsenvaltioiden on 
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tarjottava johdonmukaista arviointi- ja 
lähetemenettelyä seksuaalirikoksiin 
syyllistyneiden lasten ongelmiin 
vastaamiseksi. 

Or. en

Perustelu

On huolehdittava siitä, että toisia lapsia seksuaalisesti vahingoittaneita lapsia ei kohdella 
samalla tavalla kuin aikuisia hyväksikäyttäjiä. Lapset voivat syyllistyä haitalliseen 
seksuaalikäytökseen, mutta on tärkeää ottaa huomioon, että näin käyttäytyvät lapset ovat 
erittäin haavoittuvia ja ovat tavallisesti itse joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. 
On ymmärrettävä, että lasten käyttäytymistä on todennäköisesti helpompi muuttaa ja 
suunnata pois rikolliselta käyttäytymiseltä kuin aikuisten.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Nykyisillä ja potentiaalisilla rikoksentekijöillä olisi oltava mahdollisuus saada apua ja 
neuvoja päivystävästä puhelimesta. Henkilöllä, joka on huolestunut lapsiin kohdistuvista 
ajatuksistaan ja käyttäytymisestään, olisi oltava mahdollisuus soittaa luottamuksellisesti ja 
nimettömästi päivystävään puhelimeen. Tällainen puhelinpäivystys on otettu käyttöön 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja se toimii hyvin.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät 
internetsivut ensinnäkin voidaan poistaa 
ja jotta niiden alueella olevilta internetin 
käyttäjiltä voidaan viimeisenä keinona
estää pääsy lapsipornografiaa sisältäville 
tai levittäville internetsivuille, jos niitä ei 
onnistuta poistamaan. Edellytyksenä on, 
että samalla toteutetaan riittävät 
suojatoimet erityisesti sen varmistamiseksi, 
että pääsyn esto on rajattu ehdottomaan 
välttämättömään demokraattisen 
valvonnan takaamiseksi, että käyttäjille 
ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan, sikäli kuin se 
on mahdollista, näiden oikeuksista valittaa 
pääsyn estosta valitusmenettelyn kautta.

Or. en

Perustelu

Tutkimus on osoittanut, että lapsi voi huonommin, jos hän on tietoinen siitä, että hänen 
internetiin ladattu kuvansa voidaan kopioida ja ladata uudestaan lukemattomia kertoja. Siksi 
sivuston poistaminen on tärkein päämäärä, mutta jos sitä ei voida tehdä välittömästi, 
sivustolle pääsy on estettävä. Pääsyn esto olisi nähtävä yhtenä keinona estää tällaiset 
hirvittävät rikokset.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en


