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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Otroci so zaradi svoje ranljivosti v večji nevarnosti, da bi postali žrtve grdega ravnanja ali 
spolne zlorabe. Po poročanju Unicefa industrija otroške pornografije prinaša 20 milijard EUR, 
za te strašne namene pa se uporablja milijon otrok1.

Opredelitev pojmov

To poročilo je sestavni del rednega zakonodajnega postopka, zato mora vsebovati definicijo 
„otroka“. Po priporočilih dobrodelnih organizacij za pomoč otrokom je „otrok“ vsaka oseba,  
ki še ne dosega starosti za privolitev v spolne odnose v državi članici, „mladostnik“ pa oseba, 
ki dosega starost za privolitev v spolne odnose v državi članici, vendar še ni stara 18 let2. Gre 
za pomembno razlikovanje z vidika prava, saj ima tudi mladostnik, ki dosega starost za 
privolitev v spolne odnose v državi članici, vendar še ni star 18 let, pravico do varstva pred 
spolno zlorabo, prav tako kot otrok, ki še ne dosega starosti za privolitev v spolne odnose.     

Poročevalka meni, da bi bilo treba namesto izraza „podoba zlorabe otrok“ uporabljati izraz 
„otroška pornografija“. „Podoba zlorabe otrok“ je širok termin, ki ga uporabljajo za 
označevanje podob, povezanih z vrsto različnih kaznivih dejanj, ki pa niso nujno spolne 
narave.  Izraz „otroška pornografija“ ima  širše področje uporabe v obstoječih protokolih in 
konvencijah.  V vseh pravnih razlagah je njegova veljavnost splošno priznana.  

Vidik spola

Zaradi občutljivosti vprašanja je pridobivanje točnih podatkov o številu dečkov in deklic med 
zlorabljenimi otroki problematično. Znano pa je, da spolno zlorabo prijavi večje število deklic 
kot dečkov. Mnenje zagovarja trditev, da se s pojavi spolne zlorabe in izkoriščanja srečujemo 
pri obeh spolih, in da ne gre za vprašanje, ki zadeva le ženske. Mnenje tudi priznava, da so 
ženske kot prevladujoče 
negovalke v družini neprecenljive za uspešno oskrbo žrtve ali storilca. 

Žrtve

Otroci, ki so bili žrtve spolne zlorabe, so lahko zaradi tega zaznamovani vse življenje.  Tisti, 
ki so trpeli takšno zlorabo, lahko ponovno postanejo žrtve, saj njihove podobe ostanejo na 
spletu še dolgo po izvršenem dejanju.   

Storilci

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 Nacionalno združenje za preprečevanje krutosti do otrok (National Society for the Prevention of Cruelty to 
Children), junij 2010, in predstavitev skupine EPP na temo zlorabe otrok na internetu, 2010.
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Storilcem kaznivih dejanj je treba preprečiti, da bi kaznivo dejanje ponovili. Razpoložljivi 
podatki kažejo, da je do treba izvesti na nacionalni ravni s pomočjo različnih celostnih 
ukrepov.  Eden od takih priporočenih ukrepov je uvedba telefonske linije za pomoč ljudem, ki 
razmišljajo o tem, da bi spolno zlorabili otroka. Raziskave so že večkrat pokazale, da je 
mogoče posameznika, ki se je sposoben pogovarjati o svojem razmišljanju z usposobljenim 
svetovalcem, odvrniti od ponavljanja kaznivih dejanj.  V mnenju je tudi priporočilo, naj 
države članice za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost zagotovijo potrjene 
programe obravnave, ki lahko pomagajo pri rehabilitaciji.

Pogosto se pozablja, da je treba podporo in pomoč nuditi tudi družini storilca1.  
  
Izbris vsebine in preprečevanje dostopa  

Med zainteresiranimi stranmi poteka ostra razprava glede vprašanja izbrisa vsebine in 
preprečevanje dostopa. Pri obravnavi tega pristopa si je treba skrbno prizadevati za ravnotežje 
med demokratično ureditvijo interneta v smislu svobode govora ter zaščito in dobrim 
počutjem naših otrok. Države članice so dolžne sodelovati s ponudniki internetnih storitev, da 
bi zagotovile zaščito otrok pred nezakonito dejavnostjo spolne zlorabe otrok. Nujno je treba 
razmisliti tudi o obvezni vzpostavitvi nadzora in varnostnih pregledov.    

V nekaterih državah članicah so bili uspešni pri preprečevanju dostopa na lokalni ravni2.  Zato 
je zelo pomembno, da države članice na prvi stopnji dosežejo izbris spletnih strani, ki 
vsebujejo ali širijo otroško, če izbris ni mogoč, pa preprečite dostopa uporabnikom spleta na 
njihovem ozemlju do spletnih strani, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo. Zunaj 
jurisdikcije EU in v primerih, ko nadzor spodleti, je preprečevanje dostopa verjetno edina 
uresničljiva možnost.   

Mnenje vsebuje poziv državam članicam, naj sodelujejo z industrijo IT in ponudniki 
internetnih storitev ter z njimi izmenjajo najboljše prakse in informacije.  

Povzetek

V mnenju smo se odločili za uravnotežen in utemeljen pristop k temu vprašanju s ciljem, da 
ne prekoračimo okvira pristojnosti Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter Evropske 
unije, kot jo sedaj ureja Lizbonska pogodba. 

Gotovo je prav, da se odločimo za pristop, ki poskuša obravnavati osnovne vzroke problema 
ter odpraviti tovrstna kazniva dejanja. Družba, ki visoko vrednoti ranljive posameznike, kot 
so otroci, si bo močneje prizadevala za kulturo, v kateri bosta spolna zloraba in izkoriščanje 
otrok nesprejemljiva. 

Narava tega kaznivega dejanja se hitro spreminja, zlasti zaradi stalnega napredka tehnologije 
in njene uporabe. V preteklosti je bila otroška pornografija, kjer se je pojavljala, omejena le 
na fizično uporabo, tj. na pošto ali fotografije. Danes lahko takšne podobe hitro in brez 
stroškov pošljemo po celem svetu. Kriminalna narava takih dejanj, zloraba najbolj ranljivih in 

                                               
1 Predstavitev skupine EPP na temo spolne zlorabe otrok na internetu, 2010
2 The Internet Watch Foundation Company
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naša dolžnost, da otroke zaščitimo, nam narekujejo, da ne smemo odlašati s sprejetjem 
odločnih in energičnih ukrepov. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Žrtev spolne zlorabe lahko postanejo 
otroci in mladostniki obeh spolov.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Žrtve trgovine z ljudmi so bile kot
otroci pogosto žrtev zlorabe in spolnega 
izkoriščanja.

Or. en

Obrazložitev

Velika verjetnost je, da bodo otroci fizično in psihološko trpeli zaradi dolgoročnih posledic 
spolne zlorabe. Otroci se zaradi tega lahko odtujijo od družine in skupnosti ter postanejo 
ranljivi za druge oblike izkoriščanja, kot je na primer trgovina z ljudmi. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Kazenskopravni sistemi so sestavni 
del vsake države članice;  države članice 
lahko sicer same določajo svoje kazni za 
kazniva dejanja, vendar bi morale izrekati 
kazni, ki odražajo resnost storjenega 
kaznivega dejanja. 

Or. en

Obrazložitev

Za kazensko pravo so pristojne države članice, zato bi morale same določati svoje kazenske 
ukrepe. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Države članice bi morale spodbujati 
odprt dialog in komunikacijo z državami 
zunaj Unije in z njimi sodelovati, s čimer 
bi zagotovile, da bodo storilci kaznivih 
dejanj iz Unije, ki potujejo čez njene meje 
zaradi seksualnega turizma, kadarkoli je 
to mogoče, ob povratku ustrezno 
obravnavani.

Or. en

Obrazložitev

Seksualno turizem je mogoče učinkovito obravnavati le s čezmejnim sodelovanjem med vsemi 
državami.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „otrok“ pomeni osebo, mlajšo od 18 let; (a) „otrok“ pomeni osebo, ki po veljavni 
zakonodaji v državi članici še ne dosega 
starosti za privolitev v spolne odnose,

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med „otrokom“ , ki ne dosega starosti za privolitev v spolne odnose, in 
„mladostnikom“, ki dosega starost za privolitev v spolne odnose v državi članici, vendar še ni 
star 18 let in ga je treba zavarovati pred spolnim izkoriščanjem.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) „mladostnik“ pomeni osebo, ki po 
veljavni zakonodaji v državi članici 
dosega starost za privolitev v spolne 
odnose, vendar še ni stara 18 let;

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med „otrokom“ , ki ne dosega starosti za privolitev v spolne odnose, in 
„mladostnikom“, ki dosega starost za privolitev v spolne odnose v državi članici, vendar še ni 
star 18 let in ga je treba zavarovati pred spolnim izkoriščanjem.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „otroška pornografija“ pomeni (b) „otroška pornografija“ je oblika zlorabe 
otrok in pomeni 

Or. en

Obrazložitev

Using the term ´child pornography´ the accent is put on the sexual purpose of the act whereas 
´child abuse image´ is a broad term used to describe images from a diverse range of criminal 
acts, not necessarily of a sexual nature: the scope of this instrument is regarding sexual 
abuse, sexual exploitation of children and child pornography. Given the scope of the 
instrument and taking into account the current legislation and legal terminology used in the 
"Protocol to the Convention on the Rights of the Child and the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography" and the "Council of Europe Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse" the draftsperson 
advises that the word ´child pornography´ is used.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povzročanje, da je otrok, ki še ni 
dopolnil starosti, ko lahko pristane na 
spolnost v skladu z nacionalno zakonodajo, 
v spolne namene priča spolnemu 
zlorabljanju ali spolnim dejanjem, tudi če 
pri tem ne sodeluje, se kaznuje z najvišjo 
zaporno kaznijo najmanj dveh let.

2. Povzročanje, da je otrok, ki še ni 
dopolnil starosti, ko lahko pristane na 
spolnost v skladu z nacionalno zakonodajo, 
v spolne namene priča spolnemu 
zlorabljanju ali spolnim dejanjem, tudi če 
pri tem ne sodeluje, se kaznuje z zaporno 
kaznijo.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sodelovanje v spolnih dejanjih z 
otrokom, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko 
pristane na spolnost v skladu z nacionalno 
zakonodajo, se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo vsaj petih let.

3. Sodelovanje v spolnih dejanjih z 
otrokom, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko 
pristane na spolnost v skladu z nacionalno 
zakonodajo, se kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zlorabi priznanega položaja zaupanja, 
moči ali vpliva nad otrokom se kaznuje z 
najvišjo zaporno kaznijo najmanj osmih 
let; ali

(i) zlorabi priznanega položaja zaupanja, 
moči ali vpliva nad otrokom; ali

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) zlorabi posebej ranljivega položaja 
otroka, zlasti zaradi umske ali fizične 
motnje ali zaradi njegove odvisnosti od 
drugih, se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo najmanj osmih let; ali

(ii) zlorabi posebej ranljivega položaja 
otroka, zlasti zaradi umske ali fizične 
motnje ali zaradi njegove odvisnosti od 
drugih; ali

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) uporabi prisile, sile ali grožnje se 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo 
najmanj desetih let.

(iii) uporabi prisile, sile ali grožnje; 

se kaznuje z zaporno kaznijo

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Siljenje otroka v spolna dejanja s tretjo 
osebo se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo najmanj desetih let.

5. Siljenje otroka v spolna dejanja s tretjo 
osebo se kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povzročanje, da otrok sodeluje v 
pornografskih predstavah, se kaznuje z 
najvišjo zaporno kaznijo najmanj dveh let.

2. Povzročanje, da otrok sodeluje v 
pornografskih predstavah, se kaznuje z 
zaporno kaznijo.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ustvarjanje dobička z izkoriščanjem 
otroka, ki sodeluje v pornografskih 
predstavah, ali kakršno koli drugo 
izkoriščanje takega otroka se kaznuje z 
najvišjo zaporno kaznijo najmanj dveh let.

3. Ustvarjanje dobička z izkoriščanjem 
otroka, ki sodeluje v pornografskih 
predstavah, ali kakršno koli drugo 
izkoriščanje takega otroka se kaznuje z  
zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zavestno obiskovanje pornografskih 
predstav, ki vključujejo sodelovanje otrok, 
se kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo 
najmanj dveh let.

4. Zavestno obiskovanje pornografskih 
predstav, ki vključujejo sodelovanje otrok, 
se kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Napeljevanje otroka k sodelovanju v 
pornografskih predstavah se kaznuje z 
najvišjo zaporno kaznijo najmanj petih let.

5. Napeljevanje otroka k sodelovanju v 
pornografskih predstavah se kaznuje z 
zaporno kaznijo.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Povzročanje, da otrok sodeluje v otroški 
prostituciji, se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo najmanj petih let.

6. Povzročanje, da otrok sodeluje v 
pornografskih predstavah, se kaznuje z 
zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ustvarjanje dobička z izkoriščanjem 
otroka, ki sodeluje v otroški prostituciji, ali 
kakršno koli drugo izkoriščanje takega 
otroka se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo najmanj petih let.

7. Ustvarjanje dobička z izkoriščanjem 
otroka, ki sodeluje v pornografskih 
predstavah, ali kakršno koli drugo 
izkoriščanje takega otroka se kaznuje z 
zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Sodelovanje v spolnih dejanjih z 
otrokom kot poseganju po otroški 
prostituciji se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo najmanj petih let.

8. Sodelovanje v spolnih dejanjih z 
otrokom kot poseganju po otroški 
prostituciji se kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Siljenje otroka k sodelovanju v 
pornografskih predstavah se kaznuje z 
najvišjo zaporno kaznijo najmanj osmih 
let.

9. Siljenje otroka k sodelovanju v 
pornografskih predstavah se kaznuje z 
zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Napeljevanje otroka k sodelovanju v 
otroški prostituciji se kaznuje z najvišjo
zaporno kaznijo najmanj osmih let.

10. Napeljevanje otroka k sodelovanju v 
otroški prostituciji, se kaznuje z zaporno 
kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Siljenje otroka k sodelovanju v otroški 
prostituciji se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo najmanj desetih let.

11. Siljenje otroka k sodelovanju v otroški 
prostituciji se kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pridobitev ali posedovanje otroške 
pornografije se kaznuje z najvišjo zaporno 
kaznijo najmanj enega leta.

2. Pridobitev ali posedovanje otroške 
pornografije se kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavestna pridobitev dostopa do otroške 
pornografije z uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij se kaznuje z 
najvišjo zaporno kaznijo najmanj enega 
leta.

3. Zavestna pridobitev dostopa do otroške 
pornografije z uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij se kaznuje z 
zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dostavljanje, razširjanje ali 
posredovanje otroške pornografije se 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo 
najmanj dveh let.

4. Dostavljanje, razširjanje ali 
posredovanje otroške pornografije se 
kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en



PA\829557SL.doc 15/22 PE448.743v01-00

SL

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ponujanje, oskrbovanje ali omogočanje 
dostopnosti otroške pornografije se kaznuje 
z najvišjo zaporno kaznijo najmanj dveh 
let.

5. Ponujanje, oskrbovanje ali omogočanje 
dostopnosti otroške pornografije se kaznuje 
z zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Produkcija otroške pornografije se 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo 
najmanj petih let.

6. Produkcija otroške pornografije se 
kaznuje z zaporno kaznijo.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice sodelujejo v 
partnerstvu z organi pregona, 
pravosodnimi organi, sektorjem 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ponudniki internetnih storitev, 
bančnim sektorjem in nevladnimi 
organizacijami.
Države članice med seboj sodelujejo v 
boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in 
si izmenjujejo primere najboljših praks iz 
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držav članic, kjer uspešno delujejo 
specializirane enote.

Or. en

Obrazložitev

Celosten pristop, pri katerem si države članice in ustrezne zainteresirane strani izmenjujejo 
najboljše prakse, je ključnega pomena v boju proti čezmejni naravi teh kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Preprečevanje najlaže dosežemo z 
zaustavitvijo storilca, zato Komisija preuči 
možnosti za ustanovitev centra za boj proti 
kibernetskemu kriminalu.

Or. en

Obrazložitev

Center za boj proti kibernetskemu kriminalu bi lahko bil v skladu s sklepi Sveta za splošne 
zadeve z dne 26. aprila 2010.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
spodbujajo vse osebe, ki so seznanjene s 
kaznivimi dejanji iz členov 3 do 7, ali 
sumijo, da gre zanje, da o teh dejstvih v
dobri veri obvestijo pristojne službe.

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
spodbujajo vse osebe, ki so seznanjene s 
kaznivimi dejanji iz členov 3 do 7, ali 
sumijo, da gre zanje, da o teh dejstvih v 
dobri veri obvestijo pristojne službe. Za 
osebe, ki bodo naznanile takšna kazniva 
dejanja, bo veljalo varstvo podatkov in 
anonimnost. 
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Or. en

Obrazložitev

Če želimo opogumiti ljudi, da bodo naznanili primer spolne zlorabe otrok, nam morajo 
verjeti, da bomo popolnoma  zaščitili njihovo anonimnost . 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Države članice vzpostavijo 
preventivno varstvo za otroke.  Sem 
spadajo:
(i) Kampanje ozaveščanja in 
izobraževanja, ki učijo prepoznavati znake 
spolne zlorabe otrok v spletnem in 
običajnem okolju. Ljudem je treba 
zagotavljati informacije in podporo, ter 
jim s tem pomagati, da bodo varovali 
otroke. 
(ii) Izobraževalni programi ozaveščanja v 
šolah in skupinah za dejavnosti otrok, ki 
otroke učijo prepoznavati tvegane 
situacije in se jim izogibati.
(iii) Ukrepi , ki zagotavljajo, da spletne 
strani za družabne stike  vključujejo t.i. 
gumb za klic v sili, s katerim lahko otroci 
opozorijo pristojne organe na katero koli 
neprimerno spolno vedenje, saj je 
navezovanje stikov z otroci na internetu 
prek klepetalnic in spletnih strani za 
družabne stike v porastu. Treba je 
vzpostaviti jasne in skladne postopke 
nadaljnje obravnave, ki bodo določali, kdo 
bo poročilo prejel, kako bo obravnavano 
in kakšno podporo in pomoč bo prejel 
otrok.
(iv) strogo kazensko preverjanje za vse 
vrste zaposlitve, ki obsegajo delo z otroki 
in mladostniki, mlajšimi od 18 let, ne 
glede na to, ali gre za prostovoljno ali 
plačano delo.
(v) ukrepi, s katerimi bi preučili možnost 



PE448.743v01-00 18/22 PA\829557SL.doc

SL

uporabe sistema rdečega alarma, prek 
katerega bi si države članice pošiljale 
informacije/podatke o najbolj nevarnih 
storilcih kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost otrok, ko bi ti potovali po 
EU.  Za te informacije/podatke veljajo vsi  
zakoni o varstvo podatkov, ki so veljavi v 
EU in državah članicah. 

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je ustrezno in mogoče, države 
članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo 
pomoč in podporo družinam žrtev. Kadar 
je ustrezno in mogoče, države članice za 
družine uporabljajo zlasti člen 4 Okvirnega 
sklepa Sveta 2001/220/PNZ.

4. Kadar je ustrezno in mogoče, države 
članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo 
pomoč in podporo družinam žrtev, pri 
čemer priznajo vlogo žensk kot   
prevladujočih negovalk v družini. Kadar je 
ustrezno in mogoče, države članice za 
družine uporabljajo zlasti člen 4 Okvirnega 
sklepa Sveta 2001/220/PNZ.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice uporabijo obstoječe 
strukture za preprečevanje dejavnosti 
kriminalnih mrež, vpletenih v 
proizvodnjo, prodajo ali distribucijo 
otroške pornografije in boj proti njej, na 
primer Europolove analitične delovne 
datoteke, ter izvajajo potrebno zakonodajo  
ali druge ukrepe za spodbujanje in 
podporo vzpostavitvi služb za 
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informiranje, kot so telefonske ali 
internetne linije za pomoč, za 
zagotavljanje zaupnega svetovanja 
klicateljem ob ustreznem upoštevanju 
njihove anonimnosti.

Or. en

Obrazložitev

Službe za informiranje, kot so telefonske linije za pomoč, so lahko  neprecenljivo orodje pri 
premagovanju zlorabe otrok. Konvencija Sveta Evrope o zlorabi otrok priznava to v členu 13.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo učinkovite intervencijske 
programe ali ukrepe, da se prepreči in čim 
bolj zmanjša tveganje za ponovitev 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
otrok. Navedeni programi ali ukrepi so 
vedno na voljo v kazenskih postopkih, v 
zaporih in zunaj njih, v skladu s pogoji, 
določenimi v nacionalni zakonodaji.

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo učinkovite potrjene programe 
obravnave storilcev kaznivih dejanj zoper 
spolno nedotakljivost ali ukrepe, da se 
prepreči in čim bolj zmanjša tveganje za 
ponovitev kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost otrok. Navedeni potrjeni 
programi obravnave  storilcev kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost ali 
ukrepi so vedno na voljo v kazenskih 
postopkih, v zaporih in zunaj njih, v skladu 
s pogoji, določenimi v nacionalni 
zakonodaji. Države članice uvedejo 
programe svetovanja za podporo ožji 
družini storilca.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti potrjene programe, ki bi storilcem pomagali razumeti njihova 
dejanja in odgovornosti, poudarek pa bi moral biti na njihovem ponovnem vključevanju v 
širšo skupnost.
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti intervencijski programi ali ukrepi so 
prilagojeni tako, da ustrezajo posebnim 
razvojnim potrebam otrok, ki storijo 
kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost, vključno s tistimi, ki glede 
na starost niso kazensko odgovorni.

Takšni intervencijski programi ali ukrepi 
so prilagojeni tako, da ustrezajo 
specifičnim razvojnim potrebam otrok, ki 
storijo kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost drugih otrok, vključno s 
tistimi otroki, ki še niso dovolj stari, da bi 
prevzeli kazensko odgovornost. Države 
članice se na spolno vedenje otroka, ki 
stori kaznivo dejanje, odzovejo z 
doslednim postopkom presoje in napotitve. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se otroci, ki storijo kaznivo dejanje spolne narave zoper druge otroke, 
ne bi obravnavali na enak način kot odrasli storilci. Treba je upoštevati, da so otroci, ki se 
vedejo spolno škodljivo, zelo ranljivi in da so bili pogosto sami zlorabljeni.  Razumeti je 
treba, da se bodo otroci laže spremenili in prerasli kaznivo vedenje kot odrasli.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ker je preprečevanje najlaže izvajati 
tako, da ustavimo storilca, države članice 
razmislijo o možnosti uvedbe vseevropske 
telefonske številke, ki bi bila na voljo 
vsakomur, ki razmišlja o tem, da bi spolno 
zlorabil otroka. Zagotoviti je treba 
anonimnost posameznika.

Or. en

Obrazložitev

Kot preprečevalni ukrep bi morali sedanji in potencialni storilci imeti dostop do linije za 
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pomoč, prek katere bi bila zagotovljena podpora in svetovanje. Oseba, ki je zaskrbljena 
zaradi svojih misli ali vedenja v zvezi z otroci, bi morala imeti možnost, da anonimno pokliče 
na zaupni telefon. Takšna telefonska linija uspešno deluje v Združenem kraljestvu.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo preprečevanje dostopa 
uporabnikom interneta na svojem ozemlju 
do spletnih strani, ki vsebujejo ali širijo 
otroško pornografijo. Preprečevanje 
dostopa je predmet ustreznih zaščitnih 
ukrepov, zlasti za zagotovitev, da je 
omejeno na najnujnejše, da so uporabniki 
obveščeni o razlogih zanj in da so 
ponudniki vsebin kolikor je mogoče 
obveščeni o možnosti izpodbijanja 
prepovedi.

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
najprej zagotovijo izbris spletnih strani, ki 
vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, 
nato pa, če izbris ni mogoč, preprečevanje 
dostopa uporabnikom interneta na svojem 
ozemlju do spletnih strani, ki vsebujejo ali 
širijo otroško pornografijo. Preprečevanje 
dostopa je predmet ustreznih zaščitnih 
ukrepov, zlasti za zagotovitev, da je 
omejeno na najnujnejše za zagotavljanje 
demokratične odgovornosti, da so 
uporabniki obveščeni o razlogih zanj in da 
so ponudniki vsebin kolikor je mogoče 
obveščeni o možnosti izpodbijanja 
prepovedi s pritožbo.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave kažejo, da je stiska za otroka še večja, če se zaveda, da je mogoče podobo, ki je 
bila vnesena v  splet, neštetokrat reproducirati in prenesti. Končni cilj je zato odstranitev 
spletne strani, če pa to ni mogoče takoj, je treba izvajati preprečevanje dostopa.  Na 
preprečevanje je treba gledati kot na eno od orodij za obravnavo tega strašnega kaznivega 
dejanja. 

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice si dejavno prizadevajo 
za obravnavo vprašanja programske 



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

SL

opreme za povezave enakovrednih 
računalnikov (ang. „peer-to-peer“) in 
ponovnega pojava novičarskih skupin 
Usenet..

Or. en


