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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af 
rammeafgørelse 2004/68/RIA
(KOM(2010)0094 – C7–0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0094),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0088/2010),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A7–0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse 
af børn, herunder børnepornografi, udgør 
alvorlige krænkelser af grundlæggende 
rettigheder, navnlig barnets ret til 
beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt 
for dets trivsel, jf. FN's konvention om 

(1) Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse 
af børn, herunder børnepornografi, udgør 
alvorlige krænkelser af grundlæggende 
rettigheder, navnlig barnets ret til 
beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt 
for dets trivsel, jf. FN's konvention om 
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barnets rettigheder og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

barnets rettigheder og de valgfrie 
protokoller hertil, Europarådets 
konvention om beskyttelse af børn mod 
seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder(chartret).

Or. en

Begrundelse

Yderligere interne instrumenter bør opføres her, navnlig Europarådets konvention af 2007 om 
beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug, som er det mest moderne 
internationale instrument på området.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den juridisk bindende karakter af 
chartrets bestemmelser, jf. artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union, har 
bragt børnebeskyttelsesniveauet op på et 
nyt stade, da chartrets artikel 24, stk. 2, 
sikrer integration af beskyttelsen af børn. 
Det flerårige Stockholmprogram — et 
åbent og sikkert Europa i borgernes 
tjeneste og til deres beskyttelse1, som er 
vedtaget af Det Europæiske Råd, 
prioriterer desuden klart bekæmpelse af 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn samt børnepornografi. 
_________
1 EUT L 115 af 4.5.2010, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder juridisk bindende. Ifølge chartrets artikel 24 skal barnets tarv 
komme i første række i alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige 
myndigheder eller private institutioner.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Børneofres rettigheder i straffesager 
bør styrkes; dette gælder også, i tillæg til 
de rettigheder, der er fastsat i 
rammeafgørelse 2001/220/RIA, 
rettigheder som obligatorisk og gratis 
juridisk rådgivning og advokatbistand i 
alle tilfælde af seksuel udnyttelse eller 
seksuelt misbrug af børn.

Or. en

Begrundelse

Juridisk rådgivning og advokatbistand til børneofre for seksuel udnyttelse eller seksuelt 
misbrug bør være obligatorisk og gratis i alle tilfælde, da børn har behov for rådgivning og 
bistand for fuldt ud at forstå og gøre brug af deres rettigheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Medlemsstaterne bør sikre fremme og 
beskyttelse af børns rettigheder imod 
enhver form for seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse på det højeste 
forebyggelsesniveau. Dette direktiv bør ses 
som et led i den integrerede 
forebyggelsesindsats, særlig via 
hensigtsmæssige uddannelsesprogrammer 
i skolerne, herunder inden for rammerne 
af det normale uddannelsessystem, 
oplysningskampagner, forskning, 
udveksling af bedste praksis og 
samarbejde mellem offentlige 
myndigheder og ikkestatslige 
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organisationer, tjenesteydere og 
rejsearrangører, med hensyn til såvel 
risikoen for seksuelt misbrug, seksuel 
udnyttelse og børnepornografi som 
ofrenes rettigheder og foranstaltninger i 
tilfælde af et sådant misbrug eller 
mistanke om misbrug. Foranstaltningerne 
bør være rettet mod alle berørte parter, 
herunder børn, forældre og 
uddannelsespersonale. Disse mål bør 
betragtes som en integrerende del af EU's 
forhandlinger med tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende strafferetlige aspekter og forebyggende foranstaltninger til 
beskyttelse af børn mod misbrug bør ses som et led i en integreret indsats med henblik på at 
nå målsætninger i overensstemmelse med Europarådets Lanzarotekonvention, dvs. øge 
opmærksomheden på beskyttelse af børn og deres rettigheder blandt personer, der har 
regelmæssig kontakt med børn inden for uddannelses- og sundhedsområdet, det sociale 
område og rets- og retshåndhævelsesområdet samt inden for sport, kultur og fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag5

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør der stilles effektive 
efterforskningsværktøjer til rådighed for 
dem, der er ansvarlige for efterforskning 
og retsforfølgelse af sådanne forbrydelser.
Disse værktøjer kan omfatte hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 

(8) Efterforskning af lovovertrædelser og 
tiltalerejsning i straffesager bør gøres 
nemmere for at tage højde for de 
vanskeligheder, børneofre har ved at 
anmelde misbrug, og for den anonymitet, 
gerningsmændene nyder godt af på 
internettet. For at sikre en vellykket 
efterforskning og retsforfølgelse af de 
forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, 
bør medlemsstaterne opfordre enhver 
person, der har kendskab til eller i god tro 
har mistanke om seksuel udnyttelse eller 
seksuelt misbrug af børn, til at anmelde 
disse forhold til de kompetente 
myndigheder. For så vidt angår systemet 
for anmeldelse af seksuelt misbrug og 
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elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller andre finansielle 
undersøgelser.

seksuel udnyttelse af børn og for støtte til 
børn i nød bør der tilskyndes til 
anvendelse af Unionens hotlines 
(nummer 116 000 for efterlyste børn, 
nummer 116 006 for ofre for forbrydelser 
og nummer 116 111 for børn), som blev 
indført ved Kommissionens beslutning 
2009/884/EF af 15. februar 2007 om at 
reservere medlemsstaternes nummerserie, 
der begynder med »116«, til 
harmoniserede numre på harmoniserede 
tjenester af samfundsmæssig betydning1, 
ændret ved beslutning 2009/884/EF af 30. 
november 2009 2, og tages hensyn til 
erfaringerne med disse hotlines. 
___________

1 EUT L 49 af 17.2.2007, s. 30.
2 EUT L 317 af 3.12.2009, s. 46.

Or. en

Begrundelse

Der bør fokuseres på tilskyndelse til anmeldelse af tilfælde af seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn. I denne forbindelse er det nødvendigt at analysere og tage hensyn til 
eksisterende EU-mekanismer (telefonnumre af samfundsmæssig betydning).

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De ansvarlige for efterforskning og 
retsforfølgelse af sådanne 
lovovertrædelser bør kunne råde over 
effektive efterforskningsværktøjer og gøre 
brug af et fuldt grænseoverskridende 
samarbejde med henblik på at sikre hurtig 
og effektiv adgang til strafferegistre samt 
internationale databaser vedrørende 
børnemishandling, da børn som bekræftet 
af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har ret til 
statslig beskyttelse i form af effektiv 
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afskrækkelse mod sådanne alvorlige 
former for indblanding i væsentlige 
aspekter af deres privatliv. Disse 
værktøjer kan omfatte videregivelse af 
internetbrugeres identitet, hemmelige 
operationer, aflytning af kommunikation, 
hemmelig overvågning, herunder 
elektronisk overvågning, overvågning af 
bankkonti eller overførsler eller andre 
finansielle undersøgelser under 
hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet og underlagt 
domstolskontrol.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af efterforskningsværktøjer bør figurere i en særskilt betragtning under angivelse 
af deres begrænsninger i overensstemmelse med grundlæggende 
menneskerettighedsprincipper som proportionalitet og domstolskontrol. På grund af 
forbrydelsernes art og adskillige tilfælde af utilstrækkelig kommunikation mellem 
medlemsstaterne med hensyn til at identificere pædofile bør der gives støtte til et 
grænseoverskridende efterretningssystem for det nationale politi for at opnå fuldt samarbejde 
i efterforskningen og dermed forebygge risici og sikre identifikation af lovovertræderne og 
identifikation og beskyttelse af ofrene.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne om jurisdiktionskompetence 
bør ændres for at sikre, at personer fra 
Unionen, der misbruger eller udnytter børn 
seksuelt, retsforfølges, selv om de begår 
forbrydelsen uden for Unionen, navnlig i 
form af såkaldt sexturisme.

(9) Reglerne om jurisdiktionskompetence 
bør ændres for at sikre, at personer fra 
Unionen, der misbruger eller udnytter børn 
seksuelt, retsforfølges, selv om de begår 
forbrydelsen uden for Unionen, navnlig i 
form af såkaldt sexturisme.
Lovovertrædelser, der begås mod børn i 
tilknytning til rejser i udlandet, bør 
betragtes som værende begået under 
skærpende omstændigheder.

Or. en
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Begrundelse

Børnesexturismen vokser med alarmerende hast og har ødelæggende konsekvenser for 
millioner af børn verden over. Det bør understreges i betragtningen, at det for at styrke 
forebyggelsen af denne praksis er vigtigt at forbedre afskrækkelsen ved at indføre strengere 
straffe for forbrydelser, der begås i tilknytning til rejser i udlandet.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre, skal træffes under 
hensyntagen til barnets tarv og en 
vurdering af dets behov. Børneofre bør 
have let adgang til retsmidler, herunder 
gratis juridisk rådgivning og gratis 
advokatbistand og foranstaltninger til at 
løse interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. Børneofre bør 
endvidere beskyttes mod sanktioner, for 
eksempel i henhold til national lovgivning 
om indvandring eller prostitution, hvis de 
indbringer sagen for de kompetente 
myndigheder. Endvidere bør børneofres 
deltagelse i straffesager ikke føre til, at de 
lider yderligere traumer som følge af 
forhør eller visuel kontakt med 
gerningsmændene. 

(10) Foranstaltninger, der træffes for at 
beskytte børneofre, og foranstaltninger 
med henblik på at tilpasse det dertil 
knyttede retssystem skal træffes under 
hensyntagen til barnets tarv og en 
vurdering af dets behov og med henblik på 
at beskytte børneofrenes ret til beskyttelse 
mod risikoen for reviktimisering, særlig 
gennem krænkelser af deres privatliv, og 
under behørig hensyntagen til deres 
udtalelser og synspunkter, jf. f.eks. FN's 
retningslinjer om retspleje i sager, der 
involverer børneofre og børn, som er 
vidne til forbrydelser, deltager, samt 
retningslinjerne fra Europarådets 
Ministerkomité om børnevenlig retspleje. 
Børneofre bør have let adgang til 
retsmidler, herunder gratis juridisk 
rådgivning og gratis advokatbistand og 
foranstaltninger til at løse 
interessekonflikter i tilfælde, hvor 
misbruget foregår i familien. I denne 
forbindelse bør de informeres fuldt ud om 
deres rettigheder, om de tjenester, der står 
til deres rådighed, og om afviklingen og 
resultatet af proceduren; endvidere bør de 
gives juridisk rådgivning og 
advokatbistand med henblik på 
fremsættelse af erstatningskrav. Børneofre 
bør endvidere beskyttes mod sanktioner, 
for eksempel i henhold til national 
lovgivning om indvandring eller 
prostitution, hvis de indbringer sagen for 
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de kompetente myndigheder. Endvidere 
bør børneofres deltagelse i straffesager 
ikke føre til, at de lider yderligere traumer 
som følge af forhør eller visuel kontakt 
med gerningsmændene.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå sekundær viktimisering. Desuden bør det fremhæves, at retspleje, 
der vedrører børn og i særdeleshed børneofre, skal være tilpasset deres behov, således som 
det fremgår af de retningslinjer, som Europarådets Ministerkomité for nylig har vedtaget om 
børnevenlig retspleje, og som blev godt modtaget af Kommissionen og EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Børneofre for seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse bør modtage bistand på 
både kortere og længere sigt. Enhver 
skade, der skyldes seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af et barn, er alvorlig 
og bør behandles. På grund af arten af 
den skade, som det seksuelle misbrug og 
den seksuelle udnyttelse har forvoldt, bør 
denne bistand fortsætte så længe, som det 
er nødvendigt for at sikre barnets fulde 
fysiske og psykiske rehabilitering, og kan 
om nødvendigt fortsætte i voksenalderen.

Or. en

Begrundelse

Behovet for langsigtet bistand til ofre for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn bør 
understreges.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Medlemsstaterne bør indføre 
forebyggende beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning for at undgå kontakt mellem 
børneofre og gerningsmænd efter 
straffesagernes indledning og endog 
forud for domfældelsen. Børneofre og 
deres familier bør nyde godt af 
grænseoverskridende beskyttelse mod 
gerningsmændene inden for rammerne af 
en europæisk beskyttelsesordre.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege behovet for at beskytte børnene og deres familier allerede fra det 
tidspunkt, hvor forbrydelsen anmeldes, dvs. forud for domfældelsen.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Børnepornografi, som består af 
billeder af seksuelt misbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må udbredelsen af materiale 
om børnemisbrug mindskes ved at gøre 
det vanskeligere for forbrydere at uploade 
sådant indhold til det offentligt 
tilgængelige internet. Der må derfor gøres 
en indsats for at fjerne indholdet ved 
kilden og pågribe dem, der er skyldige i 
distribution eller downloading af billeder 
af børnemisbrug. Unionen bør især 
gennem øget samarbejde med tredjelande 

(13) Børnepornografi, som består af 
materiale om børnemisbrug, udgør en 
specifik type indhold, der ikke kan 
fortolkes som ytring af en holdning. For at 
bekæmpe den må det sikres, at alt 
billedmateriale fjernes fra kilden på 
nettet. Derudover kan medlemsstaterne 
tage de midler i brug, som de finder mest 
hensigtsmæssige, for omgående at sætte 
en stopper for yderligere visning og 
downloading af billederne for at 
forhindre, at ofret skades yderligere. 
Under alle omstændigheder bør de 
omgående træffe foranstaltninger for at 
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og internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder ved at gøre det 
nemmere for de kompetente retslige 
myndigheder eller politimyndigheder at 
beordre en blokering af sådanne 
websider, eller ved at støtte og anspore
internetudbyderne til frivilligt at udarbejde 
adfærdskodekser og retningslinjer for at 
blokere adgangen til de pågældende
internetsider. Med henblik på både at fjerne 
og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.

sikre, at alt billedmateriale fjernes fra 
kilden, og for at identificere 
lovovertræderne. Unionen bør især 
gennem øget samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer tilskynde 
myndighederne i tredjelande til at gøre det 
nemmere effektivt at fjerne websider med 
børnepornografi, som udbydes på deres 
område. Da det trods adskillige forsøg 
imidlertid har vist sig at være vanskeligt at 
fjerne børnepornografisk indhold ved 
kilden, navnlig i tilfælde hvor det originale 
materiale ikke befinder sig inden for 
Unionen, bør der også indføres 
mekanismer til fra Unionens område at 
blokere for adgangen til internetsider, som 
indeholder eller udbreder børnepornografi. 
Til det formål kan der anvendes forskellige 
metoder, alt efter hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, herunder støtte til retslige 
myndigheder og politimyndigheder med at 
få adgang til de mest avancerede 
efterforskningsteknikker som f.eks. foto-
dna og udveksling af bedste praksis.
Internetudbydere bør tilskyndes til frivilligt 
at udarbejde adfærdskodekser og 
retningslinjer for at blokere adgangen til 
internetsider, der indeholder 
børnepornografi. Med henblik på både at 
fjerne og blokere for indhold, som vedrører 
børnemisbrug, bør samarbejdet mellem 
offentlige myndigheder etableres og 
styrkes, navnlig for at sikre, at nationale 
fortegnelser over websteder med 
børnepornografisk materiale er så 
fuldstændige som muligt og for at undgå 
dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske 
under hensyntagen til slutbrugernes 
rettigheder og i overensstemmelse med 
gældende retlige procedurer og den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Safer Internet-
programmet har etableret et netværk af 
hotlines, hvis formål er at indsamle 
oplysninger og sikre dækning og 
udveksling af rapporter om de mest gængse 
former for ulovligt indhold online.



PR\854659DA.doc 15/32 PE452.564v03-00

DA

Or. en

Begrundelse

Even if the main aim shall be the complete removal of images from the web, it corresponds to 
the interest of the child that images will be made inaccessible within the shortest time.
Therefore, MS should be allowed, in addition to trying to remove the images from the web, to 
proceed as well to blocking of the images if this corresponds to the interest of the child. The 
latest developments of ICT allows the tracking of a small part of the same pictures in the web 
with a technique called pictures DNA, and it would be important that those techniques would 
be available and exchanged between EU MS' authorities.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Eventuelle personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv, bør 
beskyttes i henhold til Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. 
november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige 
samarbejde1 samt i henhold til de 
principper, der er fastlagt i Europarådets 
konvention af 28. januar 1981 om 
beskyttelse af individet i forbindelse med 
automatisk behandling af 
personoplysninger, som alle 
medlemsstaterne har ratificeret.
_________________

1 EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Begrundelse

Enhver behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende direktiv skal 
være i fuld overensstemmelse med EU's og Europarådets databeskyttelsesstandarder.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Dette direktiv bør være fuldt 
komplementært med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/.../EU om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor og om 
ophævelse af rammeafgørelse 
2002/69/RIA, da nogle af ofrene for 
menneskehandel også har været ofre for 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremhæves, at dette direktiv og direktivet om menneskehandel er led i den samme 
kamp mod forbrydelser, navnlig da menneskehandel kan indgå i seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse af børn.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet sigter mod at fastsætte 
minimumsregler vedrørende definitionen af 
forbrydelser og sanktioner på området 
seksuel udnyttelse af børn. Det sigter også 
mod at indføre fælles bestemmelser for at 
forbedre forebyggelsen af forbrydelser og 
beskyttelsen af ofre herfor.

Direktivet sigter mod at forebygge seksuelt 
misbrug og seksuel udnyttelse af børn og 
fastsætte minimumsregler vedrørende 
definitionen af forbrydelser og sanktioner 
på området seksuel udnyttelse af børn Det 
sigter også mod at indføre fælles 
bestemmelser for at forbedre forebyggelsen 
af forbrydelser og beskyttelsen af ofre 
herfor.
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Or. en

Begrundelse

Behovet for at beskytte børn bør fremhæves.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "alder, hvor et barn gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse": den 
alder, hvor barnet i henhold til national 
lovgivning gyldigt kan samtykke i kønslig 
omgængelse 

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Europarådets Lanzarotekonvention og for nøjagtigt at definere 
indholdet af bestemmelserne om lovovertrædelser i artikel 3-7 er det nødvendigt at præcisere, 
hvad den alder, hvor et barn gyldigt kan samtykke i kønslig omgængelse, er.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "børnepornografi": b) "børnepornografi" eller "materiale om 
børnemisbrug":

Or. en
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Begrundelse

En ny og mere relevant terminologi i form af "materiale om børnemisbrug" bør tilføjes, og 
brugen af en sådan mere relevant terminologi bør fremmes. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
to år.

2. At hverve et barn til deltagelse i 
pornografisk optræden skal straffes med 
fængsel med en maksimumsstraf på mindst 
tre år.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et højere sanktionsniveau for udnyttelse af misbrug af børn.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år.

3. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i pornografisk 
optræden skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst tre år.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et højere sanktionsniveau for udnyttelse af misbrug af børn.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst to år.

4. Bevidst at overvære pornografisk 
optræden, hvori børn deltager, skal straffes 
med fængsel med en maksimumsstraf på 
mindst tre år.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et højere sanktionsniveau for udnyttelse af misbrug af børn.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst fem år.

6. At hverve et barn til deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
med en maksimumsstraf på mindst seks år.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et højere sanktionsniveau for udnyttelse af misbrug af børn.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 

7. At drage fordel af eller på anden måde 
udnytte et barns deltagelse i 
børneprostitution skal straffes med fængsel 
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med en maksimumsstraf på mindst fem år. med en maksimumsstraf på mindst seks år.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et højere sanktionsniveau for udnyttelse af misbrug af børn.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst fem år.

8. At have kønslig omgængelse med et 
barn, hvor der er tale om børneprostitution, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst seks år.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et højere sanktionsniveau for udnyttelse af misbrug af børn.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare:

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
forsætlige handlinger er strafbare:

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn under den alder, hvor det i henhold 
til national lovgivning gyldigt kan 
samtykke i kønslig omgængelse, for med 
forsæt til at begå lovovertrædelserne i 
artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis 
dette forslag er blevet fulgt op med faktiske 
handlinger, der fører til et sådant møde, 
skal straffes med fængsel med en 

Forslag, der fremsættes af en voksen ved 
hjælp af informations- og 
kommunikationsteknologi, om at møde et 
barn for at begå lovovertrædelserne i 
artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, hvis 
dette forslag er blevet fulgt op med faktiske 
handlinger, der fører til et sådant møde, 
skal straffes med fængsel med en 
maksimumsstraf på mindst to år. 
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maksimumsstraf på mindst to år.

1a. Hvis det bevises, at en lovovertræder 
med forsæt har anvendt teknologiske 
midler, der når ud til at meget stort antal 
børn, for at mangedoble sine chancer for 
at begå den pågældende lovovertrædelse, 
bør medlemsstaterne uden at tage hensyn 
til tidligere domme for samme 
lovovertrædelse sikre, at en sådan praksis 
betragtes som en skærpende 
omstændighed og straffes hårdere end 
den grundlæggende lovovertrædelse, som 
hvervning af børn til seksuelle formål 
udgør.

Or. en

Begrundelse

Denne form for "kontaktforbrydelse" bør straffes hårdere, hvis den begås systematisk med 
henblik på at nå ud til en bred gruppe af børn for at mangedoble chancerne for succes.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig 
omgængelse, og artikel 3, stk. 3, artikel 4, 
stk. 2 og 4, og artikel 5 gælder ikke kønslig 
omgængelse mellem samtykkende børn 
eller kønslig omgængelse, som involverer 
samtykkende personer, der med hensyn til 
alder og psykologisk og fysisk udvikling 
eller modenhed er tæt på hinanden, for så 
vidt som den ikke involverer nogen form 
for misbrug.

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, med 
hensyn til at overvære kønslig 
omgængelse, og artikel 3, stk. 3, artikel 4, 
stk. 2 og 4, og artikel 5 gælder ikke kønslig 
omgængelse mellem samtykkende børn 
eller kønslig omgængelse, som involverer 
samtykkende personer, der med hensyn til 
alder og psykologisk og fysisk udvikling 
eller modenhed er tæt på hinanden, for så 
vidt som den ikke involverer nogen form 
for misbrug og overholder den nationale 
lovgivning vedrørende den alder, hvor et 
barn gyldigt kan samtykke i kønslig 
omgængelse.

Or. en
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Begrundelse

For at overholde subsidiaritetsprincippet, og fordi dette område stadig sorterer under 
medlemsstater med forskellige traditionsbestemte tilgange, bør der tilføjes en henvisning til 
national lovgivning. 

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
lovovertrædelser i forbindelse med 
børnepornografi, jf. artikel 5, som begås 
af et barn, er omfattet af relevante 
alternative foranstaltninger, der er 
tilpasset specifikke resocialiseringsbehov i 
henhold til den nationale lovgivning, 
under behørig hensyntagen til 
lovovertræderens alder, nødvendigheden 
af at undgå kriminalisering og målet om 
barnets reintegration i samfundet.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår lovovertrædelser, som er forbundet med brug af ikt-teknologier, og som allerede i 
skoleårene florerer blandt børnene, ofte som led i mobning, er det væsentligt at sanktionere 
sådan praksis med relevante foranstaltninger, selv hvis lovovertræderen er et barn. 

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) lovovertrædelsen er begået som led i 
organiseret virksomhed, hvis hovedformål 
er økonomisk gevinst

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at få sat en stopper for økonomisk udnyttelse af misbrugte børn. 

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) lovovertrædelsen er begået i 
tilknytning til en rejse i udlandet, som er 
arrangeret eller foretaget med det 
hovedformål at begå en af 
lovovertrædelserne i artikel 3-6

Or. en

Begrundelse

Børnesexturismen vokser med alarmerende hast og har ødelæggende konsekvenser for 
millioner af børn verden over. Det bør understreges i betragtningen, at det for at styrke 
forebyggelsen af denne praksis er vigtigt at forbedre afskrækkelsen ved at indføre strengere 
straffe for forbrydelser, der begås i tilknytning til rejser i udlandet.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve hverv, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn. 

1. For at undgå risikoen for, at 
lovovertrædelsen gentages, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at en fysisk 
person, som er blevet dømt for 
lovovertrædelserne i artikel 3-7, 
midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra 
at udøve faglig virksomhed, der indebærer 
regelmæssig kontakt med børn. De i dette 
stykke omhandlede foranstaltninger 
opføres i den dømmende medlemsstats 
strafferegister.
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Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at der er tale om faglig virksomhed, der indebærer regelmæssig kontakt 
med børn. 

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at den 
dømmende medlemsstat i sit 
strafferegister opfører den i stk. 1 
omhandlede foranstaltning. 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsgivere, som rekrutterer personale 
til udøvelse af faglig virksomhed, der 
indebærer kontakt med børn, har ret til at 
indhente oplysninger fra de kompetente 
myndigheder om, hvorvidt der foreligger 
en dom for en af lovovertrædelserne i 
artikel 3-7 eller en supplerende 
foranstaltning i tilknytning til disse 
lovovertrædelser, som udelukker dem fra 
at udøve hverv, der indebærer kontakt 
med børn. Hvis der under ansættelsen 
skulle opstå alvorlig mistanke, kan 
arbejdsgiveren i overensstemmelse med 
national lovgivning indhente sådanne 
oplysninger, selv efter at 
ansættelsesproceduren er afsluttet. 
Medlemsstaternes myndigheder skal på 
relevant vis og i overensstemmelse med 
national lovgivning sikre, at sådanne 
oplysninger ligeledes kan indhentes fra 
strafferegistre i andre medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at arbejdsgivere har fuld adgang til strafferegistre, der indeholder oplysninger 
om både domme og udelukkelsesforanstaltninger, enten i deres eget land eller i en anden EU-
medlemsstat. Desuden har en arbejdsgiver, der efter ansættelse af en person får oplysninger 
om, at den pågældende, der er ansat til at beskæftige sig med børn, er blevet dømt for 
pædofili i en anden medlemsstat, ret til at indhente oplysninger, også efter 
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ansættelsestidspunktet.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne – for at sikre en 
effektiv gennemførelse af 
foranstaltninger, som midlertidigt eller 
varigt udelukker en person fra at udøve 
hverv, der indebærer regelmæssig kontakt 
med børn, navnlig hvis der i den 
anmodende medlemsstat stilles visse 
betingelser for at udøve disse hverv for at 
sikre, at ansøgere ikke er dømt for 
lovovertrædelserne i dette direktivs artikel 
3-7 - træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at oplysninger 
vedrørende udelukkelse som følge af 
domme for lovovertrædelserne i artikel 3-
7 i dette direktiv videregives, hvis den 
centrale myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person er 
statsborger anmoder herom i henhold til 
førnævnt rammeafgørelses artikel 6, og til 
at sikre, at personoplysninger vedrørende 
en sådan udelukkelse i henhold til den 
førnævnte rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 
og 4, under alle omstændigheder kan 
benyttes til et sådant formål.

3. Uanset artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 
2, i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA 
om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra 
strafferegistre mellem medlemsstaterne 
skal medlemsstaterne sikre fuldt 
samarbejde og stille alle oplysninger til 
rådighed, når de besvarer anmodninger 
fra de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, der indgives i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 2. 
Personoplysninger vedrørende en sådan 
udelukkelse i henhold til den førnævnte 
rammeafgørelses artikel 7, stk. 2 og 4, kan 
under alle omstændigheder benyttes til et 
sådant formål

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre fuldt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne efter anmodning. 
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) konfiskation af økonomiske indtægter 
fra lovovertrædelserne.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sørge for, at den kriminelle organisation eller den person, der har begået 
lovovertrædelserne, ikke beholder indtægterne fra de pågældende lovovertrædelser.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer alle relevante
foranstaltninger for at bidrage til 
oprettelsen af en international database 
med billeder af børn, der udnyttes.

Or. en

Begrundelse

For at varsko politiet om seksuel udnyttelse af børn og muliggøre identifikation af ofrene er 
det nødvendigt at sikre hurtig varsling om sider med børnepornografisk indhold. 

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) lovovertrædelsen er begået for at skaffe d) lovovertrædelsen er begået for at skaffe 
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en juridisk person, som har hjemsted i den 
pågældende medlemsstat, vinding.

en juridisk person, som har hjemsted eller 
er etableret i den pågældende medlemsstat, 
vinding.

Or. en

Begrundelse

Etableringsstedet og hjemstedet er ikke altid det samme. I begge tilfælde bør 
jurisdiktionskompetencen være sikret.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde, hvor seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse finder sted inden for 
familien, sikrer medlemsstaterne, at de 
nødvendige foranstaltninger træffes for at 
beskytte og hjælpe såvel barneofret som 
andre familiemedlemmer, der ikke var 
involveret i lovovertrædelsen. 

Or. en

Begrundelse

Understreger, at det er nødvendigt at beskytte misbrugte børns psykiske balance og ret til at 
opretholde kontakten med deres familier.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne garanterer respekt 
for børneofres privatliv og omdømme og 
forhindrer videregivelse til offentligheden 
af oplysninger, der kan føre til, at de kan 
identificeres.
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Or. en

Begrundelse

Børneofre skal beskyttes mod enhver form for krænkelse af deres privatliv.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foretages forhør af barneofret i videst 
muligt omfang, uden at gerningsmanden 
er til stede 

Or. en

Begrundelse
Denne tilføjelse skal sikre, at barnet kan udtale sig uden at være bange for at skulle gense 
gerningsmanden.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 Artikel 21
Blokering af adgangen til websteder med 
børnepornografi

Fjernelse af og blokering af adgangen til 
websteder med børnepornografi

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få blokeret adgangen 
for internetbrugere på deres område til 
internetsider, som indeholder eller 
udbreder børnepornografi. Blokeringen af 
adgangen skal være underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet en webside, 
der indeholder eller udbreder 
børnepornografi, ved kilden. Desuden kan 
medlemsstaterne af hensyn til barnets tarv 
indføre procedurer i overensstemmelse 
med national lovgivning for inden for 
deres område at blokere internetbrugeres 
adgang til internetsider, som indeholder 
eller udbreder børnepornografi.
Blokeringen af adgangen skal være 
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underrettes om muligheden for rekurs. underlagt passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at 
sikre, at blokeringen begrænses til, hvad 
der er nødvendigt, at brugerne underrettes 
om årsagen til blokeringen, og at 
udbyderne af indholdet så vidt muligt 
underrettes om muligheden for rekurs.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at få fjernet 
internetsider, der indeholder eller 
udbreder børnepornografi, jf. dog 
ovenstående.

Or. en

Begrundelse
Fuldstændig fjernelse af billeder bør prioriteres højt. Af hensyn til barnets tarv kan 
medlemsstaterne desuden foretage en omgående blokering, hvis de mener, at det tjener 
barnets tarv.
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BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Misbrug af børn indebærer begåelse af forfærdelige forbrydelser, som skader børns fysiske og 
psykiske sundhed og mærker dem for livet. Seksuel udnyttelse af børn reducerer børn eller 
teenagere til sexobjekter og udnytter deres lidelser økonomisk. Det fremgår af undersøgelser, 
at 10-20 % af de mindreårige i Europa udsættes for seksuelle overgreb i løbet af barndommen. 
Antallet af børnepornografiwebsteder vokser støt, og hver dag dukker 200 nye billeder op på 
internettet. Men foreløbig er der kun tale om overslag. Ofrene på billederne bliver yngre og 
yngre, mens materialet bliver stadig mere eksplicit og voldeligt. Ca. 20 % af de personer, der 
dømmes for seksualforbrydelser, begår samme forbrydelse igen. Mange af disse forbrydelser 
finder sted netop der, hvor barnet skulle kunne føle sig i sikkerhed og beskyttet. 
Børnepornografi på internettet har udviklet sig fra at være et nyt fænomen til en 
forbrydelsesform, der udgør en enorm og yderst reel trussel, og som sammenkæder perverse 
tendenser og økonomiske interesser, og med en stadig voksende "hjemmeproduktion". Det 
udnytter enhver teknologisk mulighed, som internettet tilbyder. På den ene side er der 
websteder, der reklamerer for produkter såsom videoer, dvd'er og cd'er med billeder af 
børnemisbrug, og på den anden side udnyttes sociale netværk, chatforummer, nyhedsgrupper 
og mailinglister til enten at oprette pædofile grupper eller sprede oplysninger med henblik på 
at efterspørge eller finde børnepornografisk materiale. Og endelig er det muligt at udveksle 
enorme filer fyldt med videoer og billedsamlinger ved hjælp af peer-to-peer- og FTP- (File 
Transfer Protocol) tjenester. Hertil kommer den stigende anvendelse af mms (Multimedia 
Messaging Service), som gør, at det med den nye generation af mobiltelefoner er muligt at 
sende billeder og videoer. Med denne nye mobilteknologi er det også muligt at nå børn på 
tidspunkter, hvor de ikke er under familiens opsyn. Børnepornografiske fotos og videoer kan 
findes på servere over hele internettet, og brugerne kan betale for at downloade dem til deres 
egen computer. Via særligt software, der omgående kan flytte pædofil-websteder fra den ene 
værtsserver til den anden, er det ofte muligt for de ansvarlige for sådanne websteder at bevare 
anonymiteten og undgå at blive pågrebet. Den hastighed, som denne trussel udvikler sig med, 
kræver en tilsvarende hurtig udvikling i efterforskningsteknologien og lovgivningen på både 
EU-plan og nationalt.

2. ORDFØRERENS HOLDNING

Formålet med direktivforslaget er at indføre en EU-referenceramme med henblik på at 
forebygge og retsforfølge alle former for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn samt 
lovovertrædelser i forbindelse med børnepornografi. Desuden indfører forslaget en række 
bestemmelser med henblik på at forebygge forbrydelserne og beskytte ofrene. 
Direktivforslaget gengiver i vidt omfang Parlamentets henstilling af 3. februar 2009 om 
bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Forslaget er også til dels 
inspireret af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og 
seksuelt misbrug. Et flertal af EU's medlemsstater har endnu ikke ratificeret konventionen, 
som ikke desto mindre udgør et vigtigt internationalt instrument, der skal hjælpe med at 
beskytte børn mod misbrug. Nye forbrydelser på europæisk niveau er kommet til; der er
navnlig tale om nye trusler, som skyldes udviklingen inden for it-området og teknologien. 
Begreber som børnepornografi, børnepornografisk materiale, børneprostitution og visning af 
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pornografi er klart defineret, således at der er fastsat minimumsregler, der skal sikre, at der i 
samtlige medlemsstater er indført hensigtsmæssige instrumenter til beskyttelse af børn. 
Desuden mente ordføreren, at der burde indføjes en definition af den alder, hvor et barn i 
henhold til national lovgivning gyldigt kan samtykke i kønslig omgængelse, som en særdeles 
væsentlig faktor til vurdering af forbrydelsen; derudover er den en grundlæggende faktor ved 
strafudmålingen og med hensyn til en skærpelse af straffene for disse forbrydelser. Direktivet 
indfører minimumsstraffe for 22 lovovertrædelser, uden at det berører medlemsstaternes 
beføjelse til at vedtage strengere foranstaltninger og straffe.

De nye lovovertrædelser omfatter og fastlægger straffen for misbrug af en position med 
hensyn til tillid, myndighed eller indflydelse i familien. Der indføres strengere straffe for 
personer, der begår en lovovertrædelse mod børn med et fysisk eller psykisk handicap, eller 
som er i en afhængighedssituation.

Børn vil blive beskyttet mod grooming på europæisk niveau. Ordføreren har også indføjet en 
specifik bestemmelse vedrørende personer, som iværksætter massiv grooming, dvs. som er i 
kontakt med flere børn på samme tid for at øge deres chancer. Personer, der er blevet dømt for 
lovovertrædelser imod børn, må ikke kunne udøve aktiviteter, der indebærer regelmæssig 
kontakt med børn, f.eks. ved at flytte til en anden medlemsstat. Arbejdsgivere, som rekrutterer 
personale til udførelse af opgaver, der indebærer kontakt med børn, har ret til at indhente 
oplysninger fra de kompetente myndigheder om domme for lovovertrædelser, der er fastsat i 
direktivet, eller en supplerende foranstaltning i tilknytning til disse lovovertrædelser. Alle 
medlemsstaterne og de kompetente myndigheder skal samarbejde om hurtigt at udveksle 
sådanne oplysninger. Hvis der opstår alvorlig mistanke efter ansættelsen, skal arbejdsgiverne 
stadig have ret til at indhente oplysninger af denne art. Hvad angår juridiske personers ansvar, 
ønsker ordføreren at tilføje en yderligere straf, bestående af omgående konfiskation af 
pornografisk materiale og dermed forbundne indtægter. Medlemsstaterne skal fremme og 
styrke deres samarbejde med de nationale banker og de store kreditkortselskaber for at sikre, 
at betalinger via internettet i tilknytning til udnyttelse af mindreårige kan spores.

Medlemsstaterne vil være juridisk forpligtede til at straffe lovovertrædelser, som EU-borgere 
eller personer med fast bopæl i en af medlemsstaterne begår mod børn i udlandet, dvs. 
sexturisme. Endvidere har ordføreren ønsket under afsnittet om skærpende omstændigheder at 
indføje en henvisning til lovovertrædelser under direktivet, der begås i tilknytning til 
sexturisme. Hver gang en person downloader og opbevarer børnepornografiske billeder og 
materiale, svarer det til fornyet misbrug af barnet. Direktivet sigter på omgående fjernelse af 
onlinemateriale. Hvis dette ikke umiddelbart kan gennemføres (i tilfælde, hvor det er mere 
kompliceret at destruere ved kilden, f. eks. når udbyderne befinder sig i lande uden for EU og 
ikke har en samarbejdsaftale med EU), skal medlemsstaterne have mulighed for at blokere 
webstederne. Blokeringen af disse websteder skal finde sted i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning og ved hjælp af alle relevante instrumenter til beskyttelse af privatlivet. 
Der er behov for synergi mellem alle partner i "netværket": institutioner, politimedarbejdere, 
der er specialiserede inden for it- og posttjenester, internetudbydere, banker, finansielle 
formidlingstjenester, private brugere og foreninger. Det er af afgørende betydning at bruge 
den nyeste teknologi og software på området. Alle de til rådighed værende redskaber (det 
nyeste er foto-dna) skal tages i brug, herunder den europæiske finansielle koalitions arbejde til 
bekæmpelse af spredning af børnepornografisk billedmateriale på internettet og det 
internationale samarbejde mellem politi og banker (f.eks. med henblik på at spore betalinger).
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Ofrene skal garanteres beskyttelse, hjælp og støtte, såvel under efterforskningen og retssagen 
som på de efterfølgende stadier, og der skal tages hensyn til børnenes udtalelser, behov og 
frygt. Der bør være let adgang til retsmidler, men deltagelse i en retssag må ikke resultere i 
yderligere traumer for de unge ofre, eller i reviktimisering". Det er ligeledes vigtigt at træffe 
foranstaltninger for at hjælpe og støtte ofrenes familier. Hvis forbrydelsen imidlertid fandt 
sted inden for familien, skal barnet beskyttes, og afgørelsen om dets bopæl bør være så 
hensigtsmæssig som muligt under behørig hensyntagen til barnets tarv. Desuden skal alle 
beskyttelses- og bistandsinstrumenter omfatte foranstaltninger til støtte af personer, der 
angiveligt er ofre for misbrug eller udnyttelse. Ansatte i sektoren, som får til opgave at støtte 
børn under alle stadier i retssagen, og personale, der under en eller anden form har kontakt 
med ofrene, skal have en specifik og relevant uddannelse. Der er ligeledes behov for 
hensigtsmæssige interventions- og behandlingsprogrammer for at forhindre en gentagelse af 
lovovertrædelserne. Hovedhjørnestenen i direktivet er et lettilgængeligt og børnevenligt 
retssystem. Medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på 
indførelse af effektive systemer til beskyttelse af børn, herunder etablering af tværfaglige 
strukturer, der skal sikre, at ofrene modtager al den nødvendige hjælp, såvel på kortere som på 
længere sigt, enten via uddannelse af personale eller gennem brug af ngo'er, der har erfaring 
med at yde bistand til ofre for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse. Informations- og 
bevidstgørelseskampagnerne om emnet skal målrettes civilsamfundet, der har en ganske 
særlig rolle at spille.


