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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän information

Barn är sårbara och löper därför större risk att bli misshandlade eller sexuellt utnyttjade. 
Enligt Unicef ger industrin kring barnpornografi upphov till 20 miljarder EUR och en miljon 
barn utnyttjas varje år för detta ohyggliga ändamål.1 Sexuella övergrepp och sexuellt 
utnyttjande av barn är särskilt allvarliga former av brott och kan långsiktigt skada offren, 
deras familjer och förövarna fysiskt, psykiskt och socialt. 

Definitioner

Eftersom detta betänkande ingår som ett led i det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det 
viktigt att begreppet ”barn” definieras. Organisationer som arbetar med barns välfärd 
rekommenderar att ”barn” ska avse varje person som inte uppnått den sexuella 
myndighetsåldern i medlemsstaten, medan ”ung person” ska avse var och en som uppnått 
denna ålder men ännu inte fyllt 18 år2. Detta är juridiskt sett en viktig skillnad, eftersom ett 
”barn” som inte uppnått den sexuella myndighetsåldern och en ”ung person”, som visserligen 
uppnått denna ålder, men ännu inte fyllt 18, fortfarande måste skyddas mot sexuellt 
utnyttjande.

Föredraganden upplever att ”barnpornografi” bör användas i stället för ”bild som föreställer 
övergrepp på barn”. ”Bild som föreställer övergrepp på barn” är ett allmänt hållet begrepp för 
avbildningar av flera olika straffbara handlingar, som inte nödvändigtvis behöver vara av 
sexuell natur. Begreppet ”barnpornografi” har större juridisk räckvidd i dagens protokoll och 
konventioner och det är allmänt känt för att vara giltigt i alla tolkningar. 

Genusperspektivet

Eftersom frågan är så pass känslig är det svårt att komma över exakta uppgifter om antalet 
manliga och kvinnliga offer. Man vet dock att antalet flickor som anmäler sexuella övergrepp 
är större än antalet pojkar. I detta yttrande hävdas det att sexuella övergrepp och sexuellt 
utnyttjande kan drabba vartdera könet och inte inriktar sig bara på flickor. I yttrandet erkänns 
det också att kvinnor är ovärderliga för att man ska lyckas med vården av ett offer eller en 
förövare, eftersom kvinnorna är de huvudsakliga vårdgivarna i familjen. 

Offren

Barn som fallit offer för sexuella övergrepp kan bära följderna av dessa upplevelser hela livet 
igenom, långt in i vuxen ålder. Barn som utsatts för sådana övergrepp kan bli offer på nytt, 
eftersom bilder på Internet kommer att finnas kvar långt efter det att handlingen förövats. 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, juni 2010 och PPE-gruppens utfrågning om sexuella 
övergrepp av barn på Internet, 2010.
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Förövarna

Återfall i brott måste förhindras. Det finns belägg som tyder på att detta måste göras på 
nationell nivå genom en rad helhetsbetonade åtgärder. En sådan åtgärd är rekommendationen 
om en telefonjour för personer som umgås med tanken på att förgripa sig på barn. 
Forskningen har gång på gång visat att personer som kan tala ut om sina tankar med en 
utbildad rådgivare kan förhindras att återfalla i brott. I yttrandet rekommenderas det också att 
medlemsstaterna står till tjänst med erkända program för rehabilitering av sexualförbrytare, 
något som kan bli till hjälp för rehabiliteringen.

Något som ofta glöms bort är att förövarnas familjer behöver stöd och råd.1 Förövarens 
närmaste anhöriga lider ofta i tysthet och brottas med svåra upplevelser, i inre måtto inom 
familjen och i yttre måtto inom samhället i stort. 

Radering och spärrning av innehåll

Frågan om radering och spärrning av innehåll debatteras ivrigt av de berörda parterna. Ett 
sådant tillvägagångssätt ställer krav på en noggrann avvägning mellan å ena sidan en 
demokratisk reglering av Internet, med stöd av yttrandefriheten, och å andra sidan behovet att 
skydda våra barn och deras välbefinnande. Medlemsstaterna är skyldiga att arbeta 
tillsammans med dem som tillhandahåller tjänster på Internet för att barnen ska skyddas från 
sådana olagligheter som sexuella övergrepp på barn. Det är också viktigt att det införs 
obligatoriska kontroller och säkerhetsgranskningar för att skydda barnen. 

I ett antal medlemsstater har det visat sig gå bra att spärra olika webbplatser på lokal nivå2. 
Därför är det av yttersta vikt att medlemsstaterna i första hand ordnar med att sådana 
Internetsidor som på deras territorium innehåller eller sprider barnpornografi raderas, och att 
Internetsidor som på deras territorium innehåller eller sprider barnpornografi görs 
otillgängliga från medlemsstaternas territorium om det inte går att radera dem. På sådana 
områden där unionslagstiftningen inte gäller och där sådana kontroller inte fungerar kan 
spärrning genom radering vara det enda som fungerar. 

I yttrandet uppmanas medlemsstaterna med kraft att arbeta med IT-industrin och med dem 
som tillhandahåller tjänster på Internet kring utbyte av bästa praxis och att i en anda av 
samarbete utbyta information. 

Sammanfattning

I detta yttrande tas det ett balanserat och genomtänkt grepp på denna fråga och strävan har 
varit att yttrandet ska hålla sig inom den behörighet som ankommer på utskottet för kvinnors 
rättigheter jämställdhet mellan kvinnor och män samt på Europeiska unionen, i enlighet med 
Lissabonfördraget.

Uppenbarligen är det rätt och riktigt att man försöker åtgärda de grundläggande orsakerna till 
problemet för att få sådana brott utrotade. Ett samhälle som värdesätter de sårbara, såsom 

                                               
1 PPE-gruppens utfrågning om sexuella övergrepp av barn på Internet, 2010.
2 Enligt uppgifter från Internet Watch Foundation Company. 
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barn, kommer med kraft att gå in för att skapa en kultur där det blir oacceptabelt att förgripa 
sig på barn och utnyttja dem. 

Brottets natur är stadd i snabb omvandling, framför allt i takt med att tekniken och 
tillämpningen av den hela tiden gör framsteg. Tidigare var barnpornografi bara en fråga om 
rent fysiska tillämpningar, som postförsändelser eller fotografier. Nu kan bilderna skickas 
jorden runt utan att det kostar något. Att denna verksamhet är brottslig och liktydig med 
övergrepp på de mest sårbara innebär, tillsammans med vår skyldighet att skydda barnen, att 
vi inte får tveka inför att vidta kraftfulla och handfasta åtgärder. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Barn och unga av vartdera könet kan 
falla offer för sexuella övergrepp.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Offren för människohandel har ofta 
som barn blivit offer för övergrepp och 
sexuellt utnyttjande.

Or. en

Motivering

Sannolikheten för att barn lider av konsekvenserna av sexuella övergrepp på lång sikt, både 
fysiskt och psykiskt, är större. Detta kan fjärma dem från deras familjer och från samhället de 
lever i, så att de blir mer sårbara för andra slag av utnyttjande, såsom människohandel.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Rättsväsendet i straffrättsliga mål är 
en integrerad del av varje enskild 
medlemsstat. Visserligen får 
medlemsstaterna fritt sköta 
straffmätningen men de bör ha sådana 
straff att brottets allvarliga karaktär 
framgår av dem.

Or. en

Motivering

Strafflagstiftningen faller under medlemsstaternas behörighet och därför bör 
medlemsstaterna själva föreskriva vilka påföljder som ska gälla.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör sporra till en 
öppen dialog och kommunikation med 
länder utanför unionen och i samverkan 
se till att förövare från unionen som reser 
utanför unionens gränser för att idka 
sexturism alltid när så är möjligt 
behandlas enligt situationens krav vid 
återkomsten.

Or. en

Motivering

Enda sättet att effektivt komma åt sexturismen är att alla länder samarbetar med varandra 
över gränserna.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) barn: varje person som är under 18 år, a) barn: varje person som inte uppnått den 
sexuella myndighetsålder som gäller i 
medlemsstaten,

Or. en

Motivering

Man måste skilja mellan ett ”barn”, varmed avses en som inte uppnått den sexuella 
myndighetsåldern och en ”ung person”, som visserligen uppnått denna ålder, men ännu inte 
fyllt 18 och måste skyddas mot sexuellt utnyttjande.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ung person: varje person som uppnått
den sexuella myndighetsålder som gäller i 
medlemsstaten, men inte fyllt 18 år,

Or. en

Motivering

Man måste skilja mellan ett ”barn”, varmed avses en som inte uppnått den sexuella 
myndighetsåldern och en ”ung person”, som visserligen uppnått denna ålder, men ännu inte 
fyllt 18 och måste skyddas mot sexuellt utnyttjande.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) barnpornografi: b) barnpornografi: en form av övergrepp 
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mot barn, vilken avser:

Or. en

Motivering

Om man använder begreppet ”barnpornografi” lägger man tyngdpunkten vid handlingens 
sexuella syfte, medan ”bild som föreställer övergrepp på barn” är ett allmänt hållet begrepp 
för avbildningar av flera olika straffbara handlingar, som inte nödvändigtvis behöver vara av 
sexuell natur. Den här rättsakten handlar om sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande av barn 
samt om barnpornografi. Föredraganden anbefaller att ordet ”barnpornografi” används, 
med tanke på rättsaktens räckvidd och med hänsyn tagen till ”Protokollet till konventionen 
om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi” samt till 
”Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp” .

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

2. Att i sexuella syften förorsaka att ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, blir vittne till sexuella 
övergrepp eller sexuella handlingar, även 
om det inte tvingas delta, ska vara belagt 
med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med ett 

3. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, som inte har uppnått sexuell 
myndighetsålder enligt nationell 
lagstiftning, ska vara belagt med fängelse.
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maximistraff på minst fem års fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över barnet förekommer, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse, eller

i) missbruk av en erkänd 
förtroendeställning eller av makt eller 
inflytande över barnet förekommer, eller

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller en beroendeställning, ska vara belagt 
med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse, eller

ii) missbruk av barnets särskilt utsatta 
situation förekommer, framför allt till följd 
av ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder 
eller en beroendeställning, eller

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) tvång, våld eller hot brukas, ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
tio års fängelse. 

(iii) tvång, våld eller hot brukas, 

ska vara belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att tvinga ett barn till sexuellt umgänge 
med en tredje part ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst tio års fängelse.

5. Att tvinga ett barn att delta i sexuellt 
umgänge med en tredje part ska vara belagt 
med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

2. Att förorsaka att ett barn deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med fängelse.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

3. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

4. Att medvetet närvara vid pornografiska 
föreställningar där barn deltar ska vara 
belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

5. Att rekrytera ett barn till deltagande i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med fängelse.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett
maximistraff på minst fem års fängelse.

6. Att förorsaka att ett barn deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med 
fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst fem års fängelse.

7. Att dra vinning av eller på annat sätt 
exploatera ett barn som deltar i 
barnprostitution ska vara belagt med 
fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

8. Att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett 
barn, där barnprostitution används, ska 
vara belagt med fängelse.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
åtta års fängelse.

9. Att tvinga ett barn att delta i 
pornografiska föreställningar ska vara 
belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med ett 
maximistraff på minst åtta års fängelse.

10. Att rekrytera ett barn till 
barnprostitution ska vara belagt med 
fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst tio års fängelse.

11. Att tvinga ett barn till barnprostitution 
ska vara belagt med fängelse.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi 
ska vara belagt med ett maximistraff på 
minst ett års fängelse.

2. Förvärv eller innehav av barnpornografi 
ska vara belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med ett maximistraff på minst 
ett års fängelse.

3. Att medvetet skaffa sig tillgång till 
barnpornografi med hjälp av informations-
eller kommunikationsteknik ska vara 
belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distribution, spridning eller överföring 
av barnpornografi ska vara belagt med ett
maximistraff på minst två års fängelse.

4. Distribution, spridning eller överföring 
av barnpornografi ska vara belagt med 
fängelse.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

5. Utbjudande, leverans eller 
tillhandahållande av barnpornografi ska 
vara belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Framställning av barnpornografi ska 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
fem års fängelse.

6. Framställning av barnpornografi ska 
vara belagt med fängelse.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska arbeta 
tillsammans med brottsbekämpande 
organ, rättsliga myndigheter, 
IKT-branschen, industrin, 
Internetleverantörer, banksektorn och 
icke-statliga organisationer.
Medlemsstaterna ska arbeta i en anda av 
samverkan och inbördes utbyta exempel 
på bästa praxis inom bekämpning av 
sexuellt utnyttjande av barn i de 
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medlemsstater där det finns särskilda 
enheter som arbetar effektivt.

Or. en

Motivering

Det behövs ett helhetsbetonat grepp som går ut på att medlemsstaterna och relevanta berörda 
parter inbördes utbyter exempel på bästa praxis för att den gränsöverskridande naturen hos 
detta brott ska kunna motverkas.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Eftersom förebyggande åtgärder är 
det bästa sättet att stoppa förövarna ska 
kommissionen se efter om det går att 
inrätta ett centrum mot brott på Internet.

Or. en

Motivering

Ett centrum mot brott på Internet skulle kunna övervägas, efter modell från rådets (allmänna 
frågor) möte den 26 april 2010.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppmuntra alla 
personer som känner till eller misstänker 
brott som avses i artiklarna 3–7 att 
rapportera dessa till de behöriga 
myndigheterna.

2. Medlemsstaterna ska anta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppmuntra alla 
personer som känner till eller skäligen
misstänker att brott som avses i artiklarna 
3–7 har begåtts att anmäla dessa till de 
behöriga myndigheterna. Var och en som 
anmäler sådana brott ska omfattas av 
uppgiftsskydd och åtnjuta anonymitet.
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Or. en

Motivering

För att människor ska uppmuntras träda fram och anmäla fall av sexuella övergrepp mot 
barn måste anmälarna ofrånkomligen förvissas om att deras anonymitet genomgående 
kommer att skyddas.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Medlemsstaterna ska införa ett 
förebyggande skydd för barn. Detta ska 
innefatta följande:
i) Informations- och 
upplysningskampanjer för igenkännande 
av tecknen på sexuella övergrepp mot 
barn, både på Internet och utanför detta. 
Allmänheten bör få information och stöd 
för att kunna skydda barnen.
ii) Program till förmån för ökat 
medvetande i skolor och grupper med 
verksamhet för barn för att barnen ska få 
lära sig att känna igen och undvika 
farliga situationer.
iii) Åtgärder för att sociala nätverk på 
Internet ska vara försedda med en 
”panikknapp” för att barn ska kunna 
larma behöriga myndigheter om allt slags 
olämpligt beteende med sexuell 
anstrykning, eftersom det blir allt 
vanligare att det tas kontakter med barn 
via Internet, via chattrum och sociala 
nätverk. Det måste införas klara och 
konsekventa uppföljningsrutiner med 
uppgift om vem som tar emot anmälan, 
hur den kommer att behandlas samt om 
vad slags stöd och hjälp barnet kommer 
att få.
iv) Handfasta kontroller av 
brottsbelastningen i samband med allt 
slags anställning som innefattar arbete 
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med barn och unga personer under 18 år, 
antingen arbetet är frivilligt eller avlönat.
v) Åtgärder för att undersöka om det 
skulle gå att genomföra ett system för 
”röd alarmberedskap”, där information 
och uppgifter om de farligaste 
sexualförbrytarna som förgått sig mot 
barn överförs mellan medlemsstaterna, 
allt efter det att förövarna färdas omkring 
i EU. Informationen/uppgifterna ska 
omfattas av all aktuell unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning om 
uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt 
och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa 
och stödja brottsoffrets familj. Framför allt 
ska medlemsstaterna, där det är lämpligt
och möjligt, tillämpa artikel 4 i rådets 
rambeslut 2001/220/RIF på den familjen.

4. Medlemsstaterna ska, där det är lämpligt 
och möjligt, vidta åtgärder för att hjälpa 
och stödja brottsoffrets familj, varvid
åtgärderna ska vara förenade med 
erkänsla för att kvinnorna är de 
huvudsakliga vårdgivarna i familjen. 
Framför allt ska medlemsstaterna, där det 
är lämpligt och möjligt, tillämpa artikel 4 i 
rådets rambeslut 2001/220/RIF på den 
familjen.

Or. en
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska anlita 
nuvarande strukturer, såsom Europols 
analytiska arbetsram, för att förebygga 
och bekämpa den verksamhet som bedrivs 
av brottsliga nätverk som sysslar med 
produktion, försäljning eller distribution 
av barnpornografi samt genomföra den 
nödvändiga lagstiftningen eller andra 
åtgärder till uppmuntran och stöd för 
inrättandet av informationstjänster, 
såsom jourer på telefon eller Internet, för 
konfidentiell rådgivning till personer som 
tar kontakt och med vederbörlig hänsyn 
till deras anonymitet.

Or. en

Motivering

Informationstjänster, såsom telefonjourer, kan vara till stor nytta vid kampen mot sexuella 
övergrepp mot barn. Detta erkänns i artikel 13 i Europarådets konvention om sexuella 
övergrepp.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ställs till förfogande
i syfte att förhindra och minimera riskerna 
för upprepade brott av sexuell natur mot 
barn. Sådana program eller åtgärder ska 
vara tillgängliga när som helst under de 
straffrättsliga förfarandena, både i och 
utanför fängelser, i enlighet med de villkor 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
effektiva erkända program för 
rehabilitering av sexualförbrytare eller 
åtgärder ställs till förfogande i syfte att 
förhindra och minimera riskerna för 
upprepade brott av sexuell natur mot barn. 
Sådana erkända program för 
rehabilitering av sexualförbrytare eller 
åtgärder ska vara tillgängliga när som helst 
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som fastställs i nationell lagstiftning. under de straffrättsliga förfarandena, både i 
och utanför fängelser, i enlighet med de
villkor som fastställs i nationell 
lagstiftning. Medlemsstaterna ska erbjuda 
program med stöd och rådgivning till 
förövarnas närmaste anhöriga.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha officiellt erkända program som hjälper förövarna att förstå vad de 
gjort och ta sitt ansvar, varvid tyngdpunkten ska vila vid en återintegrering i samhället i stort.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ska vara anpassade så 
att de uppfyller de särskilda 
utvecklingsbehoven hos barn som gör sig 
skyldiga till sexualbrott, även barn som 
inte är straffmyndiga.

Sådana interventionsprogram eller 
interventionsåtgärder ska vara anpassade så 
att de uppfyller de särskilda 
utvecklingsbehoven hos barn som gör sig 
skyldiga till sexualbrott mot andra barn, 
även barn som inte är straffmyndiga. 
Medlemsstaterna ska stå till tjänst med ett 
konsekvent bedömnings- och 
hänskjutandeförfarande för att hantera 
beteendet hos barn som gör sig skyldiga 
till sexualbrott.

Or. en

Motivering

Det måste ses till att barn som sexuellt skadar andra barn inte behandlas på samma sätt som 
vuxna som begår motsvarande övergrepp. Barn kan visserligen själva visa prov på sexuellt 
skadligt beteende, men man får inte glömma att barn som beter sig på det sättet själva är 
mycket sårbara och ofta har blivit utsatta för övergrepp. Man måste också inse att 
sannolikheten är större för att barn ska ändra sig och utvecklas i riktning bort från sitt 
brottsliga beteende än att vuxna ska göra det.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Eftersom förebyggande åtgärder är 
det bästa sättet att stoppa en förövare ska 
medlemsstaterna överväga om det går att 
införa ett telefonnummer i hela EU som 
ska stå till förfogande för var och en som 
umgås med tanken på att sexuellt förgripa 
sig på barn. Den enskildes anonymitet ska 
garanteras.

Or. en

Motivering

Nuvarande och potentiella förövare bör, såsom en förebyggande åtgärd, ha tillgång till en 
telefonjour som kan ge stöd och råd. En som oroar sig över sina tankar eller sitt beteende vad 
gäller barn bör anonymt kunna ringa upp en konfidentiell telefonjour. En sådan telefonjour 
har införts i Storbritannien och den har fungerat bra.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att uppnå att 
tillträdet för Internetanvändare på deras 
territorium spärras till Internetsidor som 
innehåller eller sprider barnpornografi. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt, att användarna informeras om 
orsaken till spärrningen och att 
innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om möjligheten att överklaga 
den.

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
Internetsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi i första hand tas bort, och 
att tillträdet för Internetanvändare på 
deras territorium spärras till Internetsidor 
som innehåller eller sprider 
barnpornografi, som en sista utväg. 
Spärrningen av tillträdet ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, särskilt för att se 
till att den begränsas till vad som är 
nödvändigt för att garantera en 
demokratisk redovisningsskyldighet, att 
användarna informeras om orsakerna till 
spärrningen och att 
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innehållsleverantörerna, så långt möjligt, 
informeras om alla rättigheter att 
överklaga den genom en mekanism för 
överklaganden.

Or. en

Motivering

Forskningen visar att det får ett barn att känna sig ännu värre om barnet måste leva med 
vetskapen om att en bild som en gång lagts ut på Internet kan kopieras och laddas ned hur 
många gånger som helst. Därför består det yttersta målet i att webbplatsen tas bort, men när 
detta inte omedelbart kan göras, då bör den spärras. Spärrning bör ses som ett av redskapen 
för att komma åt detta ohyggliga brott.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska aktivt söka 
åtgärda frågan om programvara som 
möjliggör direktkontakt (”Peer-to-Peer 
software”) samt frågan om att det på nytt 
uppstår så kallade ”Usenet Newsgroups”.

Or. en


