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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné informácie

Deti sú pre svoju zraniteľnosť vo väčšej miere vystavené nebezpečenstvu týrania a 
sexuálneho zneužívania. Podľa údajov UNICEFU-u vytvára detský pornografický priemysel 
zisk vo výške 20 miliárd EUR, pričom na tento hrozný účel sa zneužíva 1 milión detí.1

Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí predstavujú osobitne závažné formy 
trestnej činnosti a môžu pre obete, ich rodiny a rodiny páchateľov znamenať dlhodobú 
psychickú, psychologickú a sociálnu ujmu.

Vymedzenie pojmov

Vzhľadom na to, že táto správa je súčasťou riadneho legislatívneho postupu, je dôležité 
zaradiť do nej vymedzenie pojmu „dieťa“. Dobročinné organizácie zamerané na deti 
odporúčajú, aby sa za „dieťa“ považovala každá osoba, ktorá nedosiahla vek, v ktorom môže 
dať v príslušnom členskom štáte súhlas na pohlavný styk, zatiaľ čo „mladistvá osoba“ je 
každá osoba, ktorá prekročila vek, v ktorom môže dať v príslušnom členskom štáte súhlas na 
pohlavný styk, a ktorá je mladšia než 18 rokov2. Z právneho hľadiska ide o dôležité 
rozlíšenie, keďže nielen „dieťa“, ktoré nedosiahlo vek, v ktorom môže dať súhlas na pohlavný 
styk, ale aj „mladistvá osoba“, ktorá tento vek dosiahla, ale je mladšia než 18 rokov, má stále 
právo na ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním. 
Spravodajkyňa sa nazdáva, že termín „detská pornografia“ by sa mal používať odlišne od 
„snímky zobrazujúcej zneužívanie detí“. „Snímka zobrazujúca zneužívanie detí“ je široký 
pojem, ktorý sa používa na označenie snímok rôznorodej škály trestných činov, ktoré nemusia 
mať sexuálny charakter. Pojem „detská pornografia“ má v súčasných protokoloch 
a dohovoroch širší právny rozsah a je všeobecne známe, že je platný vo všetkých výkladoch. 

Rodové hľadisko

Vzhľadom na citlivosť tejto otázky je získavanie presných údajov o počte detských obetí 
mužského a ženského pohlavia problematické. Je však známe, že sexuálne zneužívanie 
častejšie ohlasujú dievčatá než chlapci. V tomto stanovisku sa predkladajú argumenty o tom, 
že sexuálne  zneužívanie a vykorisťovanie sa môže týkať obidvoch pohlaví, pričom nejde 
výlučne o ženský problém. Takisto sa v stanovisku uznáva, že ženy, ktoré sú v rodine 
hlavnými osobami na poskytovanie starostlivosti, sú neoceniteľné z hľadiska úspešnej 
starostlivosti o obeť alebo páchateľa.

Obete

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, Národná spoločnosť pre predchádzanie 
krutostiam páchaných na deťoch), jún 2010 a vypočutie skupiny PPE o sexuálnom zneužívaní detí 
prostredníctvom internetu, 2010
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Deti, ktoré boli obeťami sexuálneho zneužívania, môžu niesť traumu spôsobenú touto 
skúsenosťou po celý život, až do dospelosti. Deti, ktoré boli takto zneužívané, sa môžu stať 
obeťami znovu, keďže snímky na internete existujú ešte dlho potom, ako došlo k spáchaniu 
trestného činu.

Páchatelia

Je dôležité zabrániť páchateľom v opätovnom páchaní činu. Z dôkazov je zrejmé, že tento 
cieľ treba realizovať na vnútroštátnej úrovni, a to prostredníctvom celého radu komplexných 
opatrení. Jedným takýmto opatrením je odporúčané zavedenie telefonickej linky dôvery pre 
jednotlivcov, ktorí uvažujú o spáchaní sexuálneho zneužívania detí. Z výskumov opakovane 
vyplýva, že ak majú jednotlivci možnosť porozprávať sa o svojich myšlienkach s vyškoleným 
poradcom, je možné zabrániť im v opakovanom spáchaní činu. V stanovisku sa takisto 
odporúča, aby členské štáty ponúkli schválené liečebné programy pre páchateľov sexuálnych 
trestných činov, ktoré im môžu pomôcť v rehabilitácii.

Problémom, na ktorý sa často zabúda, je potreba poskytnúť podporu a poradenstvo rodine 
páchateľa.1 Najbližší rodinní príslušníci páchateľa sú neraz tichými obeťami, ktoré denne 
čelia zmätku vnútri rodiny i mimo nej v širšom prostredí.

Vymazanie obsahu a zablokovanie prístupu

Medzi zúčastnenými stranami prebieha rozsiahla diskusia o otázke vymazania obsahu 
a zablokovania prístupu. Pri zvažovaní tohto prístupu je potrebné dosiahnuť starostlivú 
rovnováhu medzi demokratickou reguláciou internetu v zmysle slobody prejavu a ochranou a 
blahom detí. Členské štáty sú povinné spolupracovať s poskytovateľmi internetových služieb 
s cieľom zaistiť ochranu detí pred nelegálnou činnosťou, ktorou je sexuálne zneužívanie detí. 
Povinnosť zaviesť kontroly a previerky bezpečnosti v záujme ochrany detí je takisto 
dôležitým hľadiskom.

Zablokovanie stránok na miestnej úrovni sa v niektorých členských štátoch ukázalo ako 
úspešné2. Z tohto dôvodu je pre členské štáty nanajvýš dôležité, aby v prvom rade dosiahli 
vymazanie internetových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, a pokiaľ 
vymazanie nie je možné, aby v rámci ďalšieho možného postupu zablokovali prístup 
používateľov internetu na ich území k internetovým stránkam obsahujúcim alebo šíriacim 
detskú pornografiu. Mimo jurisdikcie EÚ a tam, kde takéto kontroly nie sú úspešné, môže byť 
zablokovanie – namiesto vymazania – jedinou reálnou možnosťou.

Členské štáty sú v tomto stanovisku naliehavo vyzývané, aby spolupracovali s priemyslom 
v oblasti IT a poskytovateľmi internetových služieb v záujme spoločného uplatňovania 
najlepších postupov a výmeny informácií vo vzájomnej súčinnosti.

                                               
1 Vypočutie skupiny PPE o sexuálnom zneužívaní detí prostredníctvom internetu, 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company.
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Zhrnutie

V stanovisku sa prezentuje vyvážený a odôvodnený prístup k tejto otázke a cieľ 
neprekračovať medze pôsobnosti Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ani súčasné 
právomoci Európskej únie v zmysle Lisabonskej zmluvy.

Je zrejmé, že je správne uplatňovať prístup, ktorý je zameraný na riešenie pôvodných príčin 
problému v záujme odstránenia trestnej činnosti. Spoločnosť, ktorá si váži zraniteľné osoby, 
ako sú deti, uskutočňuje významný krok k vytvoreniu kultúry, v ktorej sa sexuálne 
zneužívanie a vykorisťovanie detí stáva neprijateľným.

Povaha tohto trestného činu sa rýchlo mení, najmä v kontexte nepretržitého napredovania 
v oblasti technológií a ich využívania. Ak v minulosti bola detská pornografia obmedzená len 
na materiálne prostriedky, ako sú pošta alebo fotografia,   v súčasnosti je možné rozposlať 
snímky do celého sveta, a to rýchlo a bezplatne. Trestný charakter tohto konania, zneužívanie 
najzraniteľnejších osôb a naša povinnosť chrániť deti znamená, že nesmieme váhať pri 
prijímaní tvrdých a ráznych opatrení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Obeťami sexuálneho zneužívania 
môžu byť deti a mladistvé osoby ženského 
i mužského pohlavia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Obete obchodovania s ľuďmi boli 
často obeťami zneužívania a sexuálneho 
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vykorisťovania detí.

Or. en

Odôvodnenie

Deti skôr trpia dlhodobými telesnými a psychologickými následkami sexuálneho zneužívania. 
Môže to viesť k odcudzeniu v ich rodinách a komunitách, v dôsledku čoho môžu byť zraniteľné 
voči ďalším formám vykorisťovania, ako je obchodovanie s ľuďmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Systémy trestného súdnictva sú 
neoddeliteľnou súčasťou každého 
členského štátu; i keď členské štáty majú 
možnosť slobodne stanoviť vlastné trestné 
sankcie, mali by uplatňovať rozsudky, 
ktoré odzrkadľujú závažnosť spáchaných 
trestných činov.

Or. en

Odôvodnenie

Trestné právo je v pôsobnosti členských štátov, a teda členské štáty by mali stanoviť vlastné 
trestné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. Členské štáty by mali podporovať 
otvorený dialóg a komunikáciu 
s krajinami mimo Únie a spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť, aby sa s páchateľmi 
trestných činov z Únie, ktorí cestujú za jej 
hranice na účely sexturizmu, 
zaobchádzalo pri ich návrate podľa 
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možnosti primeraným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Sexturizmus možno účinne zvládnuť iba prostredníctvom cezhraničnej spolupráce medzi 
všetkými krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „dieťa“ je každá osoba mladšia ako 18 
rokov;

a) „dieťa“ je každá osoba, ktorá 
nedosiahla taký vek platný v príslušnom 
členskom štáte, v ktorom môže dať súhlas 
na pohlavný styk;

Or. en

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi „dieťaťom“, ktoré nedosiahlo vek, v ktorom môže dať súhlas na 
pohlavný styk, a „mladistvou osobou“, ktorá dosiahla vek, v ktorom môže dať súhlas na 
pohlavný styk, ale je mladšia než 18 rokov a treba ju chrániť pred sexuálnym vykorisťovaním. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) „mladistvá osoba“ je každá osoba, 
ktorá dosiahla taký vek platný 
v príslušnom členskom štáte, v ktorom 
môže  dať súhlas na pohlavný styk, 
a ktorá je mladšia než 18 rokov;

Or. en
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Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi „dieťaťom“, ktoré nedosiahlo vek, v ktorom môže dať súhlas na 
pohlavný styk, a „mladistvou osobou“, ktorá dosiahla vek, v ktorom môže dať súhlas na 
pohlavný styk, ale je mladšia než 18 rokov a treba ju chrániť pred sexuálnym vykorisťovaním. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pojmom „detská pornografia“ sa 
označuje

b) „detská pornografia“ je formou 
zneužívania detí a týmto pojmom sa 
označuje

Or. en

Odôvodnenie

Pri používaní pojmu „detská pornografia“ sa kladie dôraz na sexuálny účel činu, zatiaľ čo 
v prípade „snímky zobrazujúcej zneužívanie detí“ ide o široký pojem používaný na označenie 
snímok rôznorodej škály trestných činov, ktoré nemusia mať sexuálny charakter: rozsah 
pôsobnosti tohto nástroja zahŕňa sexuálne zneužívanie, sexuálne vykorisťovanie detí a detskú 
pornografiu. Vzhľadom na rozsah pôsobnosti nástroja a súčasné právne predpisy a právnu 
terminológiu používanú v protokole k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej 
prostitúcii a detskej pornografii a v Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym 
vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním spravodajkyňa navrhuje používanie výrazu „detská 
pornografia“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zapríčinenie toho, že dieťa, ktoré ešte 
nedosiahlo vek, v ktorom je podľa 
vnútroštátneho práva spôsobilé dať súhlas 
k pohlavnému styku, sa stane na sexuálne 
účely svedkom sexuálneho zneužitia alebo 
sexuálnych aktivít, hoci sa na nich toto 
dieťa nemusí priamo zúčastňovať, sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou

2. Zapríčinenie toho, že dieťa, ktoré ešte 
nedosiahlo vek, v ktorom je podľa 
vnútroštátneho práva spôsobilé dať súhlas 
k pohlavnému styku, sa stane na sexuálne 
účely svedkom sexuálneho zneužitia alebo 
sexuálnych aktivít, hoci sa na nich toto 
dieťa nemusí priamo zúčastňovať, sa trestá 
odňatím slobody.
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trestnej sadzby najmenej dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s 
dieťaťom, ktoré ešte nedosiahlo vek, v 
ktorom je podľa vnútroštátneho práva 
spôsobilé dať súhlas k pohlavnému styku, 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej päť 
rokov.

3. Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s 
dieťaťom, ktoré ešte nedosiahlo vek, v 
ktorom je podľa vnútroštátneho práva 
spôsobilé dať súhlas k pohlavnému styku, 
sa trestá odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) zneužije uznané postavenie, ktoré 
vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na 
dieťa, sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej osem 
rokov alebo

i) zneužije uznané postavenie, ktoré 
vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na 
dieťa, alebo

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) zneužije zvlášť zraniteľné postavenie 
dieťaťa, najmä v dôsledku duševného alebo 
telesného postihnutia alebo závislosti 
dieťaťa, sa trestá odňatím slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 
osem rokov alebo

ii) zneužije zvlášť zraniteľné postavenie 
dieťaťa, najmä v dôsledku duševného alebo 
telesného postihnutia alebo závislosti 
dieťaťa, alebo

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) použije donucovanie, násilie alebo 
hrozby sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej desať 
rokov.

iii) použije donucovanie, násilie alebo 
hrozby. 

sa trestá odňatím slobody

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Donútenie dieťaťa k sexuálnym 
aktivitám s treťou stranou sa trestá odňatím 
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 
najmenej desať rokov.

5. Donútenie dieťaťa k účasti na 
sexuálnych aktivitách s treťou stranou sa 
trestá odňatím slobody.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zapríčinenie účasti dieťaťa na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej dva roky.

2. Zapríčinenie účasti dieťaťa na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 
na pornografických predstaveniach alebo 
iné vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej dva roky.

3. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 
na pornografických predstaveniach alebo 
iné vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vedomé návštevy pornografických 
predstavení, na ktorých sa zúčastňujú deti, 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej dva 
roky.

4. Vedomé návštevy pornografických 
predstavení, na ktorých sa zúčastňujú deti, 
sa trestá odňatím slobody.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Zlákanie dieťaťa k účasti na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej päť rokov.

5. Zlákanie dieťaťa k účasti na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Zapríčinenie účasti dieťaťa na detskej 
prostitúcii sa trestá odňatím slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 
päť rokov.

6. Zapríčinenie účasti dieťaťa na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 
na detskej prostitúcii alebo iné 
vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej päť rokov.

7. Profitovanie z dieťaťa zúčastňujúceho sa 
na detskej prostitúcii alebo iné 
vykorisťovanie tohto dieťaťa sa trestá 
odňatím slobody.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s 
dieťaťom spojených s detskou prostitúciou 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej päť 
rokov.

8. Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s 
dieťaťom spojených s detskou prostitúciou 
sa trestá odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Donútenie dieťaťa k účasti na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej osem rokov.

9. Donútenie dieťaťa k účasti na 
pornografických predstaveniach sa trestá 
odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Zlákanie dieťaťa k účasti na detskej 
prostitúcii sa trestá odňatím slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 
osem rokov.

10. Zlákanie dieťaťa k účasti na detskej 
prostitúcii sa trestá odňatím slobody.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. Donútenie dieťaťa k detskej prostitúcii 
sa trestá odňatím slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej desať 
rokov.

11. Donútenie dieťaťa k detskej prostitúcii 
sa trestá odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Nadobúdanie alebo držba detskej 
pornografie sa trestá odňatím slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 
jeden rok.

2. Nadobúdanie alebo držba detskej 
pornografie sa trestá odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vedomé získavanie prístupu k detskej 
pornografii pomocou informačných 
a komunikačných technológií sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej jeden rok.

3. Vedomé získavanie prístupu k detskej 
pornografii pomocou informačných 
a komunikačných technológií sa trestá 
odňatím slobody.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Distribúcia, šírenie alebo ďalšie 
postupovanie detskej pornografie sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej dva roky.

4. Distribúcia, šírenie alebo ďalšie 
postupovanie detskej pornografie sa trestá 
odňatím slobody .

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ponúkanie, dodávanie alebo 
sprístupňovanie detskej pornografie sa 
trestá odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej dva roky.

5. Ponúkanie, dodávanie alebo 
sprístupňovanie detskej pornografie sa 
trestá odňatím slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Výroba detskej pornografie sa trestá 
odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej päť rokov.

6. Výroba detskej pornografie sa trestá 
odňatím slobody.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty spolupracujú s 
agentúrami na presadzovanie práva, 
súdnymi orgánmi, odvetvím informačných 
a komunikačných technológií (IKT), 
poskytovateľmi internetových služieb, 
sektorom bankovníctva a mimovládnymi 
organizáciami.
Členské štáty postupujú spoločne 
a vymieňajú si príklady najlepších 
postupov v boji proti sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí v tých členských 
štátoch, v ktorých účinne pôsobia 
špecializované útvary.

Or. en

Odôvodnenie

Komplexný prístup, v rámci ktorého prebieha výmena najlepších postupov medzi členskými 
štátmi a príslušnými zúčastnenými stranami, je nevyhnutný na boj proti cezhraničnej povahe 
tejto trestnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Keďže najlepší spôsob, ako možno 
zabezpečiť prevenciu, je zastaviť 
páchateľa trestného činu, Komisia 
preskúma možnosť vytvorenia centra na 
boj proti počítačovej trestnej činnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Zriadenie centra na boj proti počítačovej trestnej činnosti by sa mohlo zvážiť v súlade 
so závermi schôdze Rady pre všeobecné záležitosti z 26. apríla 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie, aby každá osoba, ktorá 
má poznatky alebo dôvodné podozrenie, že 
sa páchajú trestné činy uvedené v článkoch 
3 až 7, tieto skutočnosti oznámila 
príslušným orgánom.

2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie toho, aby každá osoba, 
ktorá má informácie o trestných činoch 
uvedených v článkoch 3 až 7 alebo má 
dôvodné podozrenie, že mohli byť 
spáchané, tieto skutočnosti oznámila 
príslušným orgánom. Na každú osobu, 
ktorá informuje o takýchto trestných 
činoch, sa vzťahuje ochrana údajov 
a anonymita.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom nabádať občanov, aby sa ohlásili a informovali o prípadoch sexuálneho zneužívania 
detí, je absolútne nevyhnutné uistiť informujúcu osobu o tom, že jej anonymita bude chránená 
za každých okolností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zavedú preventívnu 
ochranu pre deti. Znamená to:
i) Kampane na zvýšenie informovanosti 
a vzdelávacie kampane na rozpoznanie 
príznakov sexuálneho zneužívania detí 
v prostredí internetu i mimo neho. 
V záujme pomoci širokej verejnosti pri 
ochrane detí by sa jej mali poskytovať 
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informácie a podpora. 
ii) Vzdelávacie programy na zvýšenie 
informovanosti na školách 
a v záujmových skupinách pre deti na účel 
vzdelávania detí v oblasti rozpoznania 
vysokorizikových situácií a predchádzania 
týmto situáciám.
iii) Opatrenia, ktorých cieľom je 
zabezpečiť, aby internetové sociálne siete 
zahŕňali využívanie výstražného tlačidla, 
aby deti mohli upozorniť príslušné orgány 
na akékoľvek neprimerané sexuálne 
správanie, keďže nadväzovanie kontaktu s 
deťmi na účel ich sexuálneho zneužitia 
(tzv. grooming) na internete 
prostredníctvom diskusných skupín 
a stránok  sociálnych sietí je na vzostupe. 
Je potrebné zaviesť jasné a jednotné 
postupy nadväzných opatrení, v rámci 
ktorých sa stanoví, kto dostane 
informáciu, ako sa spracuje a aká 
podpora a pomoc sa poskytne dieťaťu.
iv) Dôkladné previerky trestnej činnosti 
týkajúce sa všetkých druhov zamestnania, 
ktoré zahŕňajú prácu s deťmi a mladými 
ľuďmi mladšími než 18 rokov, či už ide o 
dobrovoľné alebo platené zamestnania.
v) Opatrenia, ktorými sa má preskúmať
možnosť zavedenia systému „červeného 
stupňa pohotovosti“, prostredníctvom 
ktorého by si členské štáty odovzdávali 
informácie/údaje o najnebezpečnejších 
páchateľoch sexuálnych trestných činov 
na deťoch, ak sa páchateľ pohybuje 
v rámci EÚ. Tieto informácie/údaje 
podliehajú všetkým súčasným právnym 
predpisom na úrovni EÚ a jednotlivých 
členských štátov o ochrane údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú podľa potreby a 
možnosti opatrenia na poskytovanie 
pomoci a podpory rodine obete. Ak je to 
potrebné a možné, členské uplatňujú vo 
vzťahu k uvedenej rodine článok 4 
rámcového rozhodnutia Rady 
2001/220/SVV.

4. Členské štáty prijmú podľa potreby a 
možnosti opatrenia na poskytovanie 
pomoci a podpory rodine obete, pričom sa 
uznáva, že žena je v rodine hlavnou 
osobou poskytujúcou starostlivosť. 
Členské uplatňujú vo vzťahu k uvedenej 
rodine článok 4 rámcového rozhodnutia 
Rady 2001/220/SVV.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty využijú existujúce 
štruktúry, napríklad rámec Europolu pre 
analytickú prácu, na zamedzenie 
aktivitám a na boj proti aktivitám 
zločineckých sietí, ktoré sú zapojené do 
výroby, predaja alebo distribúcie detskej 
pornografie, a uplatnia potrebné právne 
predpisy alebo ostatné opatrenia s cieľom 
povzbudiť a podporiť vytváranie 
informačných služieb, ako sú telefonické 
alebo internetové linky dôvery na 
poskytovanie dôverného poradenstva 
volajúcim, s náležitým ohľadom na ich 
anonymitu.

Or. en

Odôvodnenie

Informačné služby, ako sú telefonické linky dôvery, môžu byť kľúčovým nástrojom v boji proti 
sexuálnemu zneužívaniu detí. Uznáva sa to v článku 13 dohovoru Rady Európy o sexuálnom 
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zneužívaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie dostupnosti účinných 
intervenčných programov a opatrení s 
cieľom predísť riziku opakovania trestných 
činov sexuálnej povahy namierených proti 
deťom a minimalizovať toto riziko. Tieto 
programy a opatrenia sú dostupné po celý 
čas trvania trestného konania, vo väzení aj 
mimo neho, v súlade s podmienkami 
stanovenými vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch.

2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na zabezpečenie dostupnosti schválených
liečebných programov pre páchateľov 
sexuálnych trestných činov alebo opatrení 
zavedených s cieľom predísť riziku 
opakovania trestných činov sexuálnej 
povahy namierených proti deťom a 
minimalizovať toto riziko. Tieto schválené 
liečebné programy alebo opatrenia pre 
páchateľov sexuálnych trestných činov sú 
dostupné po celý čas trvania trestného 
konania, vo väzení aj mimo neho, v súlade 
s podmienkami stanovenými vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch. 
Členské štáty poskytnú poradenské 
programy na pomoc najbližšej rodine 
páchateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať schválené programy, ktoré pomôžu páchateľovi porozumieť jeho 
konaniu a zodpovednosti, s dôrazom na opätovné začlenenie do širšej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade detí, ktoré sa dopustili trestného 
činu sexuálnej povahy vrátane detí, ktoré 
nedosiahli vek trestnoprávnej 
zodpovednosti, sa tieto intervenčné 
programy alebo opatrenia prispôsobia tak, 
aby zodpovedali osobitným vývojovým 

Tieto intervenčné programy alebo 
opatrenia sa prispôsobia tak, aby 
zodpovedali osobitným vývojovým 
potrebám detí, ktoré sa dopustili trestného 
činu sexuálnej povahy voči druhým deťom
vrátane detí, ktoré nedosiahli vek 
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potrebám týchto detí. trestnoprávnej zodpovednosti. Členské 
štáty zabezpečia v reakcii na problém 
sexuálneho správania detských 
páchateľov proces dôsledného hodnotenia 
a ďalších opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby sa s deťmi, ktoré sexuálne ubližujú iným deťom, nezaobchádzalo 
rovnako ako s dospelými páchateľmi. I keď páchateľmi sexuálne škodlivého správania môžu 
byť i samotné deti, dôležité je vziať do úvahy, že deti, ktoré sa dopúšťajú takéhoto správania, 
sú samy veľmi zraniteľné a často boli zneužívané. Je potrebné uvedomiť si, že v porovnaní 
s dospelými sa deti skôr zmenia a zanechajú problematické správanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Keďže najlepším spôsobom, ako 
možno dosiahnuť prevenciu, je zastaviť 
páchateľa trestného činu, členské štáty 
preskúmajú možnosť zavedenia 
telefónneho čísla na úrovni celej EÚ, 
ktoré by bolo k dispozícii každému, kto 
uvažuje o páchaní sexuálneho 
zneužívania detí. Je nevyhnutné 
zabezpečiť anonymitu jednotlivca.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci preventívneho opatrenia by súčasní a potenciálni páchatelia mali mať prístup k linke 
dôvery, ktorá im môže poskytnúť podporu a poradenstvo. Osoba, ktorá má obavy v súvislosti 
so svojimi myšlienkami alebo správaním voči deťom, by mala mať možnosť anonymne 
zatelefonovať na dôvernú linku pomoci. Takáto linka bola úspešne zriadená v Spojenom 
kráľovstve.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme opatrenia 
potrebné na dosiahnutie toho, aby 
používateľom internetu na jeho území
zablokoval prístupu na internetové stránky 
obsahujúce alebo šíriace detskú 
pornografiu. Takéto zablokovanie prístupu 
sa realizuje pod podmienkou poskytnutia 
primeraných záruk, pričom je potrebné 
predovšetkým zabezpečiť, aby sa 
zablokovanie obmedzilo len na to, čo je 
nevyhnutné, a aby boli používatelia 
informovaní o dôvodoch zablokovania a 
poskytovatelia tohto obsahu o možnosti
napadnúť rozhodnutie o zablokovaní.

1. Každý členský štát prijme opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby sa
v prvom rade vymazali internetové stránky 
obsahujúce alebo šíriace detskú 
pornografiu, a v prípade, že vymazanie 
nie je úspešné, aby sa ako posledný krok
zablokoval prístup používateľov internetu 
na ich území na internetové stránky 
obsahujúce alebo šíriace detskú 
pornografiu. Takéto zablokovanie prístupu 
sa realizuje pod podmienkou poskytnutia 
primeraných záruk, pričom je potrebné 
predovšetkým zabezpečiť, aby sa 
zablokovanie obmedzilo len na to, čo je 
nevyhnutné na zabezpečenie 
demokratickej zodpovednosti, a aby boli 
používatelia informovaní o dôvodoch 
zablokovania a poskytovatelia obsahu 
o akomkoľvek práve napadnúť rozhodnutie 
o zablokovaní prostredníctvom
odvolacieho mechanizmu.

Or. en

Odôvodnenie

Z výskumu vyplýva, že pre dieťa je zdrojom ďalšieho utrpenia, ak má žiť s vedomím, že len čo 
je snímka umiestnená na internete, možno ju nespočetnekrát rozmnožovať a sťahovať. 
Konečným cieľom je teda odstránenie stránky, ak to však nie je okamžite možné, treba 
zabezpečiť jej zablokovanie. Zablokovanie by sa malo považovať za jeden z viacerých 
nástrojov v rámci boja proti tomuto hroznému zločinu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty vyvinú aktívne úsilie 
o riešenie otázky spoločne zdieľaného 
softvéru (peer-to-peer) a opätovného 
nástupu diskusných skupín Usenet 
Newsgroups.

Or. en


