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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast 
võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2004/68/JSK
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0094);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 
2 ning artikli 83 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C7-0088/2010);

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja kultuuri- ja 
hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi 
(A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamisega, sealhulgas lastepornoga, 
rikutakse raskelt põhiõigusi, milleks on 
eelkõige lapse õigus heaoluks vajalikule 

(1) Laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamisega, sealhulgas lastepornoga, 
rikutakse raskelt põhiõigusi, milleks on 
eelkõige lapse õigus heaoluks vajalikule 
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kaitsele ja hoolitsusele, nagu see on 
sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

kaitsele ja hoolitsusele, nagu see on 
sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis ning selle
fakultatiivprotokollides, Euroopa 
Nõukogu konventsioonis laste kaitse 
kohta seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise eest ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas (edaspidi harta).

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleb nimetada veel mõnda sisepoliitilist vahendit, eriti 2007. aastal vastuvõetud 
Euroopa Nõukogu konventsiooni laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise eest, mis on selles valdkonnas kõige uuem rahvusvaheline vahend.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Harta õiguslikult siduv olemus, mis 
on määratletud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 6, tõi lastekaitses kaasa uue 
taseme, kuna harta artikli 24 lõikes 2 on 
sätestatud lastekaitse peavoolustamine. 
Peale selle on Euroopa Ülemkogu poolt 
vastu võetud mitmeaastases Stockholmi 
programmis „Avatud ja turvaline 
Euroopa kodanike teenistuses ja nende 
kaitsel”1 määratud selgeks prioriteediks 
laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lapsporno vastu 
võitlemine. 
_________

¹ ELT L 115, 4.5.2010, lk 1.

Or. en

Selgitus

Lissaboni lepingu jõustumisel sai Euroopa Liidu põhiõiguste hartast õiguslikult siduv 
dokument, mille tõttu tuleb arvestada harta artiklis 24 sätestatud lapse huvidega kõikides 
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lastega seotud toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud 
institutsioonid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lapsohvrite õigusi 
kriminaalmenetlustes tuleks tugevdada, 
sealhulgas tuleks peale selle tugevdada 
raamotsuses 2001/220/JSK sätestatud 
õigustele selliseid õigusi nagu kohustuslik 
ja tasuta õigusnõustamine ja esindamine 
kõikides laste seksuaalset kuritarvitamist 
ja ärakasutamist käsitlevates 
kohtuasjades.

Or. en

Selgitus

Lapsohvrite õiguslik nõustamine ja esindamine seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist 
käsitlevates kohtuasjades peaks olema alati kohustuslik ja tasuta, kuna laps vajab sellist 
nõustamist ja esindamist, et oma õigustest täielikult saada aru ja neid kasutada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Liikmesriigid peaksid tagama laste 
õiguste edendamise ja kaitse seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise kõikide 
vormide vastu, tagades nende ärahoidmise 
kõige kõrgema taseme. Käesolevat 
direktiivi tuleks võtta osana ühtsest 
tegevusest ennetamise tagamisel, eriti 
asjakohaste kooliõppeprogrammide abil, 
sealhulgas tavapärase haridussüsteemi, 
teavituskampaaniate, teadusuuringute, 
parimate tavade vahetamise ja avalik-
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õiguslike asutuste ja valitsusväliste 
organisatsioonide ning teenuseosutajate 
ja reisikorraldajate vahelise koostöö 
raames ning tuleks käsitleda seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning 
lapsporno ohtusid ning ohvrite õigusi 
ning kuritarvitamise või kahtlustatud 
kuritarvitamise korral võtta meetmeid. 
Need meetmed peaksid hõlmama kõiki 
asjaomaseid osapooli, sealhulgas lapsi, 
vanemaid ja haridustöötajaid. Samad 
eesmärgid peaksid olema Euroopa Liidu 
ja kolmandate riikide vahel toimuvate 
läbirääkimiste lahutamatu osa.

Or. en

Selgitus

Sätteid, mis hõlmavad kriminaalmenetluse aspekte ja ennetavaid meetmeid laste kaitsmisel 
kuritarvitamise vastu, tuleks võtta kui osana ühtsest lähenemisviisist, et saavutada eesmärgid, 
mis oleksid kooskõlas Euroopa Nõukogu Lanzarote konventsiooniga, et suurendada 
teadlikkust laste kaitse ja õiguste suhtes nende isikute hulgas, kes puutuvad lastega pidevalt 
kokku haridus-, tervishoiu-, sotsiaalkaitse- ning õigus- ja korrakaitsevaldkonnas ning spordi, 
kultuuri ja vabaajaga seotud tegevustes.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, tuleks tõhusad 
uurimisvahendid teha kättesaadavaks 
neile, kelle ülesandeks on selliste 
süütegude uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine. Sellised vahendid 
võivad hõlmata varjatud 

(8) Tuleks hõlbustada süütegude uurimist 
ja süüdistuste esitamist 
kriminaalmenetluses, et võtta arvesse 
lapsohvri ees seisvat raskust teatada 
kuritarvitamisest ja teo toimepanijate 
anonüümsust küberruumis. Selleks et 
tagada käesolevas direktiivis nimetatud 
süütegude edukas uurimine ja nende eest 
süüdistuse esitamine, peaksid liikmesriigid 
julgustama kõiki isikuid, kellel on heas 
usus kahtlus või teavad, et last 
seksuaalselt kuritarvitatakse või 
kasutatakse ära, andma sellest teada 
pädevatele teenistustele. Laste 
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jälitustoiminguid, teabe pealtkuulamist 
või -vaatamist, varjatud jälgimist, 
sealhulgas elektroonilist jälgimist, ning 
pangakontode kontrollimist või muud 
finantsuurimist.

seksuaalsest kuritarvitamisest ja 
ärakasutamisest teavitamise süsteemi ning 
abi vajavate laste aitamisega seoses tuleks 
propageerida Euroopa Liidu vihjeliinide 
(kehtestatud komisjoni 15. veebruari 
2007. aasta otsusega 2007/116/EÜ 
(millega reserveeritakse riigisisene 
numeratsiooniala algusega "116" 
sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuste 
ühtlustatud numbritele)1, mida muudeti 
30. novembri 2009. aasta otsusega 
2009/884/EÜ2) ehk kadunud laste 
vihjeliini 116 000, kuritegevuse ohvrite 
vihjeliini 116 006 ning laste vihjeliini 116 
111 kasutamist ning tuleks võtta arvesse 
nende toimimisest saadud kogemusi.
___________

1 ELT L 49, 17.2.2007, lk 30.
2 ELT L 317, 3.12.2009, lk 46.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et laste seksuaalsest kuritarvitamisest ja ärakasutamisest julgustatakse 
teada andma. Sellega seoses tuleb analüüsida olemasolevaid ELi mehhanisme (sotsiaalse 
väärtusega telefoninumbreid) ning tuleb neid arvesse võtta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Isikutele, kes vastutavad selliste 
süütegude uurimise ja süüdistuse 
esitamise eest, tuleks kättesaadavaks teha 
tulemuslikud uurimisvahendid ning 
täielik piiriülene koostöö, et tagada kiire 
ja tõhus juurdepääs karistusregistritele ja 
rahvusvahelistele laste kuritarvitamisega 
seotud andmebaasidele, kuna lastel on 
õigus – mida kinnitab ka Euroopa 
Inimõiguste Kohus – , et riik neid 
tõhusate hoiatusvahendite abil kaitseks 
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nende eraellu rängal moel tungimise eest. 
Sellised vahendid võivad hõlmata 
internetikasutaja isikuandmete 
avalikustamist, salajasi operatsioone, 
pealtkuulamist, varjatud jälgimist, 
sealhulgas elektroonilist jälgimist, mille 
puhul jälgitakse pangakontosid või 
ülekandeid, või viiakse läbi muid 
finantsuurimisi, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, ning nende 
suhtes võib kohaldada kohtulikku 
läbivaatust.

Or. en

Selgitus

Uurimisvahendite kohaldamist tuleks käsitleda eraldi põhjenduses, tuues ära nende piirid 
vastavalt peamistele inimõiguste põhimõtetele, nagu proportsionaalsus ja kohtulik läbivaatus. 
Kõnealuste kuritegude olemuse tõttu ning kuna on olnud mitu juhtu, mil ei ole liikmesriikide 
vahel toimunud teabevahetust pedofiilide tuvastamisel, tuleks liikmesriikide politseis 
edendada piiriülest jälitusteabe süsteemi tagamaks täielik koostöö uurimisel, et hoida ära 
riske, tagada kuriteo toimepanijate tuvastamine ning ohvrite tuvastamine ja kaitse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Jurisdiktsiooni eeskirju tuleks muuta 
tagamaks, et lapsi seksuaalselt 
kuritarvitavale või ärakasutavale Euroopa 
Liidust pärit isikule saaks esitada 
süüdistuse isegi juhul, kui ta paneb kuriteo 
toime väljaspool Euroopa Liitu, eelkõige 
seksiturismi raames.

(9) Jurisdiktsiooni eeskirju tuleks muuta 
tagamaks, et lapsi seksuaalselt 
kuritarvitavale või ärakasutavale Euroopa 
Liidust pärit isikule saaks esitada 
süüdistuse isegi juhul, kui ta paneb kuriteo 
toime väljaspool Euroopa Liitu, eelkõige 
lastega seotud seksiturismi raames.
Lastevastaseid kuritegusid, mis on pandud 
toime välisreisil, tuleks vaadelda 
kuritegudena, mis on sooritatud 
raskendavatel asjaoludel.

Or. en

Selgitus

Lastega seotud seksiturism kasvab murettekitava kiirusega ning põhjustab hävitavaid 
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tagajärgi miljonitele lastele maailmas. Juba põhjendustes tuleks rõhutada, et sellise teguviisi 
kindlamaks tõkestamiseks on ülitähtis tugevdada kuritegevuse ärahoidmist, nähes ette 
kõrgemad karistusmäärad kuritegude eest, kui need on toime pandud välisreisil.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
võetakse lapsohvrite huvides, arvestades 
hinnangut nende vajadustele. Lapsohvritel 
peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Kui lapsohvrid pöörduvad 
pädevate asutuste poole, tuleks neid kaitsta 
nende suhtes kohaldatavate, näiteks 
sisserännet või prostitutsiooni käsitlevates 
riiklikes õigusaktides sätestatud 
sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat. 

(10) Meetmeid lapsohvrite kaitsmiseks 
ning meetmeid nendega tegeleva 
kohtusüsteemi kohandamiseks võetakse 
lapsohvrite huvides, arvestades hinnangut 
nende vajadustele ning õigusele olla 
kaitstud uue ahistamise ohu eest, eriti 
nende eraelu puutumatuse rikkumise 
korral, ning võttes arvesse nende 
arvamusi ja seisukohti, nagu on 
ettenähtud näiteks ÜRO suunistes 
õigusemõistmisel kohtuasjades, kus on 
tegemist kuriteo lapsohvrite ja lastest 
tunnistajatega, ning Euroopa Nõukogu
ministrite komitee suunistes 
lapsesõbraliku kohtumõistmise kohta.
Lapsohvritel peaks olema lihtne juurdepääs 
õiguskaitsevahenditele, sealhulgas õigus 
tasuta õigusnõustamisele ja esindamisele 
ning meetmetele, millega lahendatakse 
huvide konflikt, kui kuritarvitamine toimub 
perekonnas. Seega tuleks neid täielikult 
teavitada oma õigustest, nende käsutuses 
olevatest teenustest, kriminaalmenetluse 
edusammudest ja tulemusest, ning tuleks 
pakkuda õigusnõustamist ja esindamist 
hüvituse nõudmiseks. Kui lapsohvrid 
pöörduvad pädevate asutuste poole, tuleks 
neid kaitsta nende suhtes kohaldatavate, 
näiteks sisserännet või prostitutsiooni 
käsitlevates riiklikes õigusaktides 
sätestatud sanktsioonide eest. Ka osalemine 
kriminaalmenetluses ei tohiks lapsohvrile 
vestluste või silmsideme tõttu teo 
toimepanijaga põhjustada lisatraumat.

Or. en
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Selgitus

Uus ahistamisjuhtum tuleb ära hoida. Tuleks ka rõhutada, et lastega ja eriti lapsohvritega 
seotud kohtumõistmist tuleb kohandada vastavalt laste vajadustele, nagu on ettenähtud hiljuti 
vastuvõetud Euroopa Nõukogu ministrite komitee suunistes lapsesõbraliku kohtumõistmise 
kohta, mille on heakskiitnud Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise lapsohvrid peaksid saama 
lühi- ja pikaajalist abi. Lapsele seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamisega tehtud 
kahju on oluline ning sellega tuleks 
tegeleda. Seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamisega tehtud kahju olemuse 
tõttu tuleks abi anda nii kaua kui vaja, et 
laps paraneks täielikult nii füüsilisel kui 
ka psühholoogilisel tasandil, ning abi võib 
vaja minna kuni täiseani.

Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise lapsohvrite vajadust pikaajalise 
abi järele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Liikmesriigid peaksid vastavalt 
siseriiklikule õigusele kehtestama 
ennetavad kaitsemeetmed, et vältida 
kontakti lapsohvri ja kuriteo toimepanija 
vahel pärast kriminaalmenetluse algust, 
isegi enne süüdimõistmist. Lapsohvrid ja 
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nende perekonnad peaksid saama kasu 
piiriülesest kaitsest kuriteo toimepanija 
vastu Euroopa lähenemiskeelu raames.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada vajadust lapsi ja perekondi kaitsta juba sel hetkel, kui on kuriteost teada 
antud, enne süüdismõistmist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lasteporno, mis tähendab seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavat visuaalset 
materjali, on teatavat liiki sisu, mida ei saa 
pidada arvamuse avaldamiseks. Lasteporno 
vastu võitlemiseks on vaja vähendada 
lapse kuritarvitamist kujutava materjali 
levikut, muutes õigusrikkujate jaoks 
sellise sisuga materjali üleslaadimise 
Internetti senisest keerulisemaks. Seega 
tuleb võtta meetmeid, et eemaldada sisu 
allikast ja pidada kinni isikud, kes on 
süüdi laste kuritarvitamist kujutava 
visuaalse materjali levitamises või 
allalaadimises. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 

(13) Lasteporno, mis tähendab laste 
kuritarvitamist käsitleva materjali, on 
teatavat liiki sisu, mida ei saa pidada 
arvamuse avaldamiseks. Lasteporno vastu 
võitlemiseks on vaja tagada materjali 
täielik eemaldamine veebisaidilt. Peale 
selle võib liikmesriik jätkata nende 
vahenditega, mida nad peavad koheseks 
sekkumiseks kõige kohasemaks, et 
peatada materjali edasine vaatamine ja 
allalaadimine, et hoida ära ohvri jätkuv 
kahjustamine. Igal juhul peaksid nad 
viivitamatult alustama menetlust, et 
saavutada materjali täielik eemaldamine 
allikast ning tuvastada kuriteo 
toimepanija. EL peaks eelkõige senisest 
tihedama koostöö kaudu kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega aitama kolmandate 
riikide asutustel lõplikult sulgeda nende 
territooriumil asuvad lastepornot 
sisaldavad veebisaidid. Kui hoolimata 
sellistest jõupingutustes osutub lastepornot 
kajastava sisu eemaldamine selle allikast 
keeruliseks, kuna originaalmaterjalid ei asu 
ELis, tuleks kehtestada ka mehhanismid, et 
tõkestada ELi territooriumilt juurdepääs 
veebisaitidele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et need sisaldavad või nende kaudu 
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mehhanisme, sealhulgas hõlbustada 
pädevatel õigus- või politseiasutustel 
korralduste andmist sellise juurdepääsu 
tõkestamiseks või toetada ja ergutada 
Interneti-teenuse pakkujaid vabatahtlikkuse 
alusel välja töötama toimimisjuhiseid ja 
suuniseid sellistele veebisaitidele 
juurdepääsu tõkestamiseks. Selleks et 
eemaldada laste kuritarvitamist kujutav 
materjal ja tõkestada sellele juurdepääsu, 
tuleks luua riiklike asutuste koostöö ja seda 
tugevdada, eelkõige selleks, et tagada 
võimalikult täielikud riiklikud nimekirjad 
veebisaitidest, mis sisaldavad lastepornot, 
ning vältida topelttööd. Sellises tegevuses 
tuleb arvesse võtta lõppkasutajate õigusi, 
järgida kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi 
ning pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

levitatakse lastepornot. Sel eesmärgil saab 
kasutada erinevaid asjakohaseid 
mehhanisme, sealhulgas toetades kohtu- ja 
politseiametit kõige kaasaegsema 
uurimistehnoloogia kasutamisel, nagu nn 
pildi DNA, ja parimate tavade vahetamist. 
Tuleks ergutada Interneti-teenuse 
pakkujaid vabatahtlikkuse alusel välja 
töötama toimimisjuhiseid ja suuniseid 
sellistele veebisaitidele juurdepääsu 
tõkestamiseks, mis sisaldavad lastepornot.
Selleks et eemaldada laste kuritarvitamist 
kujutav materjal ja tõkestada sellele 
juurdepääsu, tuleks luua riiklike asutuste 
koostöö ja seda tugevdada, eelkõige 
selleks, et tagada võimalikult täielikud 
riiklikud nimekirjad veebisaitidest, mis 
sisaldavad lastepornot, ning vältida 
topelttööd. Sellises tegevuses tuleb arvesse 
võtta lõppkasutajate õigusi, järgida 
kehtivaid õigus- ja kohtumenetlusi ning 
pidada kinni Euroopa inimõiguste 
konventsioonist ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartast. Turvalisema Interneti 
programmiga on loodud vihjeliinide 
võrgustik, et koguda teavet võrgus leviva 
ebaseadusliku sisuga materjali peamiste 
liikide kohta ning tagada, et sellise 
materjali kohta edastatud teateid uuritakse 
ja vahetatakse.

Or. en

Selgitus

Isegi kui peamine eesmärk on eemaldada veebisaidilt materjal, on see lapse huvides, et 
materjalile juurdepääs blokeeritakse võimalikult kiiresti. Seega tuleks liikmesriikidel lisaks 
materjali eemaldamisele veebisaidilt lubada materjalile juurdepääs blokeerida, kui see on 
lapse huvides. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia viimane areng võimaldab kahtlusalusele 
jälile saada veebisaidil oleva sama pildi väikese osa järgi tehnikaga, mida nimetatakse pildi 
DNAks. On oluline, et ELi liikmesriikide ametiasutused saaksid seda tehnoloogiat kasutada ja 
omavahel vahetada.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Käesoleva direktiivi rakendamisel 
töödeldavaid võimalikke isikuandmeid 
tuleks kaitsta vastavalt nõukogu 27. 
novembri 2008. aasta raamotsusele 
2008/977/JSK (kriminaalasjades tehtava 
politsei- ja õigusalase koostöö raames 
töödeldavate isikuandmete kaitse kohta)1

ja vastavalt põhimõtetele, mis on 
sätestatud Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 
1981. aasta konventsioonis üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel, mille on 
ratifitseerinud kõik liikmesriigid.
_________________

1 ELT L 350, 30.12.2008, lk 60.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi raames peab toimuma täielikus kooskõlas ELi ja 
Euroopa Nõukogu andmekaitse standarditega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Käesolev direktiiv peaks täielikult 
täiendama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/…/EL 
(inimkaubanduse ennetamise ja 
sellevastase võitluse ning ohvrite kaitse 
kohta), millega asendatakse raamotsus 
2002/629/JSK, kuna mõned 
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inimkaubanduse ohvrid on olnud ka 
seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise lapsohvrid.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et praegune direktiiv ja direktiiv inimkaubanduse kohta käsitlevad sama 
kuritegevusevastast võitlust, eriti kuna inimkaubandus võib hõlmata laste seksuaalset 
kuritarvitamist ja ärakasutamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada 
miinimumeeskirjad kuritegude ja 
sanktsioonide määratlemiseks laste 
seksuaalse ärakasutamise puhul. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, et 
tugevdada kuritegude tõkestamist ja 
kuriteoohvrite kaitset.

Käesoleva direktiivi eesmärk on takistada 
laste seksuaalset kuritarvitamist ja 
ärakasutamist ning kehtestada 
miinimumeeskirjad kuritegude ja 
sanktsioonide määratlemiseks laste 
seksuaalse ärakasutamise puhul. Samuti on 
direktiivi eesmärk kehtestada üldsätted, et 
tugevdada kuritegude tõkestamist ja 
kuriteoohvrite kaitset.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada vajadust lapsi kaitsta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „seksuaalne täisealisus” –
siseriiklikus õiguses sätestatud seaduslik 
iga seksuaalsuhtes osalemiseks;
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Or. en

Selgitus

Nagu on nõutud Euroopa Nõukogu Lanzarote konventsioonis ning et täpselt määratleda 
artiklites 3–7 äratoodud süütegude tingimused, tuleb täpsustada, millal algab seksuaalne 
täisealisus. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „lasteporno”: b) „lasteporno” ehk „laste kuritarvitamist 
käsitlev materjal”:

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada uus ja täpsem termin „laste kuritarvitamist käsitlev materjal” ning tuleks 
ergutada kohasema terminoloogia kasutamist. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kaheaastane
vangistus.

2. Lapse pornograafilises etteastes osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt 
kolmeaastane vangistus.

Or. en

Selgitus

Laste kuritarvitamise ärakasutamist tuleks karmimalt karistada.



PE452.564v03-00 18/31 PR\854659ET.doc

ET

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

3. Lapse pornograafilises etteastes 
osalemisest majandusliku kasu teenimise 
eest või lapse muul viisil kõnealusel 
eesmärgil ärakasutamise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kolmeaastane vangistus.

Or. en

Selgitus

Laste kuritarvitamise ärakasutamist tuleks karmimalt karistada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kaheaastane vangistus.

4. Lapse osalusel toimuva pornograafilise 
etteaste teadliku jälgimise eest määratakse 
karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kolmeaastane vangistus.

Or. en

Selgitus

Laste kuritarvitamise ärakasutamist tuleks karmimalt karistada.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt viieaastane 
vangistus.

6. Lapse lasteprostitutsioonis osalema 
panemise eest määratakse karistus, mille 
maksimummäär on vähemalt kuueaastane
vangistus.

Or. en

Selgitus

Laste kuritarvitamise ärakasutamist tuleks karmimalt karistada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
viieaastane vangistus.

7. Lapse lasteprostitutsioonis osalemisest 
majandusliku kasu teenimise eest või lapse 
muul viisil kõnealusel eesmärgil 
ärakasutamise eest määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kuueaastane vangistus.

Or. en

Selgitus

Laste kuritarvitamise ärakasutamist tuleks karmimalt karistada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 

8. Lasteprostitutsiooni raames lapsega 
seksuaalsuhtes osalemise eest määratakse 
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karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt viieaastane vangistus.

karistus, mille maksimummäär on 
vähemalt kuueaastane vangistus.

Or. en

Selgitus

Laste kuritarvitamise ärakasutamist tuleks karmimalt karistada.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada järgmise tahtliku teo karistatavus:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada järgmise tahtliku teo 
karistatavus:

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kes 
on asjaomaste riiklike õigusaktide 
kohaselt lapseeas, kui sellisele 
ettepanekule on järgnenud konkreetne tegu, 
mille tulemusel selline kohtumine toimus, 
määratakse karistus, mille maksimummäär 
on vähemalt kaheaastane vangistus.

täiskasvanu poolt artikli 3 lõikes 3 või 
artikli 5 lõikes 6 nimetatud süüteo 
toimepaneku eesmärgil info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kaudu 
tehtud ettepaneku eest kohtuda lapsega, kui 
sellisele ettepanekule on järgnenud 
konkreetne tegu, mille tulemusel selline 
kohtumine toimus, määratakse karistus, 
mille maksimummäär on vähemalt 
kaheaastane vangistus. 

1 a. Kui on tõendatud, et teo toimepanija 
kasutas tahtlikult tehnoloogilisi vahendeid 
jõudmaks paljude lasteni, et 
mitmekordistada oma võimalusi kuriteo 
sooritamiseks, peaksid liikmesriigid 
tagama, et sõltumata eelmistest 
süüdimõistvatest kohtuotsustest sama 
kuriteo eest, loetakse sellist teguviisi 
raskendavaks asjaoluks ning selle suhtes 
kohaldatakse kõrgemat karistusmäära, 
kui muidu on ette nähtud seksuaalsel 
eesmärgil lapse ahvatlemise kuriteo eest.

Or. en
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Selgitus

Seda liiki kontakti otsimise süütegusid tuleks karistada kõrgema karistusmääraga, kui neid 
pannakse süstemaatiliselt toime eesmärgiga jõuda paljude lasteni, et mitmekordistada oma 
võimalusi.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikega 2 seoses seksuaalsuhte 
pealtvaatamisega, artikli 3 lõikega 3, artikli 
4 lõigetega 2 ja 4 ning artikliga 5 ei 
reguleerita laste omavahelisi või laste ja 
nendega samaealiste või neile 
psühholoogilise ja füüsilise arengu või 
küpsuse poolest lähedaste isikute 
vastastikusel nõusolekul põhinevaid 
seksuaalsuhteid, kui need ei hõlma 
kuritarvitamist.

Artikli 3 lõikega 2 seoses seksuaalsuhte 
pealtvaatamisega, artikli 3 lõikega 3, artikli 
4 lõigetega 2 ja 4 ning artikliga 5 ei 
reguleerita laste omavahelisi või laste ja 
nendega samaealiste või neile 
psühholoogilise ja füüsilise arengu või 
küpsuse poolest lähedaste isikute 
vastastikusel nõusolekul põhinevaid 
seksuaalsuhteid, kui need ei hõlma 
kuritarvitamist ja on kooskõlas seksuaalset 
täisealisust käsitlevate riiklike 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtet järgides tuleks lisada viide riiklikele õigusaktidele, kuna see 
valdkond on endiselt liikmesriikide pädevuses ning riikides on tulenevalt traditsioonidest 
erinevad lähenemisviisid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui artikli 5 
kohaseid lastepornoga seotud süütegusid 
paneb toime laps, siis kohaldatakse 
siseriikliku õiguse alusel asjakohaseid 
alternatiivseid meetmeid, mis on 
kohandatud vastavalt kasvatuslikele 
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erivajadustele, võttes nõuetekohaselt 
arvesse teo toimepanija vanust, vajadust 
vältida kriminaliseerimist ja lapse 
sotsiaalse taasintegreerimise eesmärki.

Or. en

Selgitus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutusega seotud süütegusid, mis muutuvad praegu 
kooliealiste laste seas üha sagedasemaks ja on tihtilugu osa kiusamisest, tuleb karistada 
asjakohaste meetmetega, isegi kui teo toimepanija on laps.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) süütegu pandi toime osana 
organiseeritud tegevusest põhieesmärgiga 
majanduslikku tulu saada;

Or. en

Selgitus

Oluline on lõpetada kuritarvitatud laste majanduslik ärakasutamine. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) süütegu pandi toime välisreisil, mis 
oli korraldatud või ette võetud 
põhieesmärgiga toime panna mõni 
artiklites 3–6 nimetatud süütegu;

Or. en
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Selgitus

Lastega seotud seksiturism kasvab murettekitava kiirusega ning põhjustab hävitavaid 
tagajärgi miljonitele lastele maailmas. Juba põhjendustes tuleks rõhutada, et sellise teguviisi 
kindlamaks tõkestamiseks on ülitähtis tugevdada kuritegevuse ärahoidmist, nähes ette 
kõrgemad karistusmäärad kuritegude eest, kui need on toime pandud välisreisil.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdimõistetud füüsilise 
isiku tegevust, mis eeldab korrapäraseid 
kontakte lastega, võib ajutiselt või alaliselt 
tõkestada. 

1. Selleks et hoida ära süüteo kordumise 
oht, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et mõnes artiklites 3–7 
nimetatud süüteos süüdi mõistetud 
füüsilise isiku kutsetegevust, mis eeldab 
korrapäraseid kontakte lastega, võib 
ajutiselt või alaliselt tõkestada. Selles 
lõikes osutatud meetmed kantakse 
süüdimõistva kohtuotsuse teinud 
liikmesriigi karistusregistrisse.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et see kehtib kutsetegevuse kohta, mis eeldab korrapäraseid kontakte 
lastega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lõikes 1 osutatud 
meede kantakse süüdimõistva kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi karistusregistrisse. 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et töölevõtmisel 
kutsetegevuseks, mis hõlmab kontakte 
lastega, on tööandjatel õigus saada 
pädevatelt asutustelt teavet artiklites 3–7 
nimetatud süütegudes tehtud 
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta või 
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muude lisameetmete kohta, mis on seotud 
nende süüdimõistvate kohtuotsustega, see 
tõkestaks neil isikutel tegevuse, mis eeldab 
kontakte lastega. Kui tõsine kahtlus peaks 
tekkima töösuhete ajal, võib tööandja 
kooskõlas riiklike õigusaktidega taotleda 
sellist teavet isegi pärast 
töölevõtumenetlust. Liikmesriikide 
asutused tagavad, et kohasel viisil ja 
kooskõlas riiklike õigusaktidega võib 
sellist teavet saada ka teise liikmesriigi 
karistusregistrist.

Or. en

Selgitus

Tööandjatel peaks olema täielik juurdepääs süüdimõistvate kohtuotsuste karistusregistrile 
ning teabele õiguste äravõtmist käsitlevate meetmete kohta, seda nii koduriigis kui ka teises 
ELi liikmesriigis. Lisaks sellele, kui tööandaja peaks pärast isiku töölevõtmist saama teavet 
selle kohta, et lastega tegelema palgatud töötaja on teises liikmesriigis süüdi mõistetud 
pedofiilias, peaks tal õigus olema küsida sellekohast teavet isegi pärast isiku töölevõtmist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed tagamaks, et sellise meetme 
tõhusaks rakendamiseks, millega ajutiselt 
või alaliselt tõkestatakse isiku tegevust, 
mis hõlmab korrapäraseid kontakte 
lastega, eelkõige juhul, kui päringu teinud 
liikmesriik seab teatud tegevuse 
tingimuseks asjaolu, et kandidaadid ei ole 
mõistetud süüdi mõnes käesoleva 
direktiivi artiklites 3–7 nimetatud süüteos, 
edastatakse nimetatud raamotsuse artikli 
6 kohase päringu korral teave mõnes 

3. Erandina nõukogu raamotsuse 
2009/315/JSK (mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamise 
liikmesriikidevahelist korraldust ja 
andmete sisu) artikli 7 lõikest 2 ja artikli 9 
lõikest 2 tagavad liikmesriigid täieliku 
koostöö ja kogu teabe kättesaadavuse, kui 
vastavad teise liikmesriigi pädeva asutuse 
taotlusele, mis on esitatud vastavalt artikli 
10 lõikele 2. Õiguste äravõtmist käsitlevaid 
isikuandmeid võib nimetatud raamotsuse 
artikli 7 lõigete 2 ja 4 kohaselt igal juhul 
sellisel eesmärgil kasutada.
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käesoleva direktiivi artiklites 3–7 
nimetatud süüteos tehtud süüdimõistvast 
kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise 
kohta isiku kodakondsusjärgse
liikmesriigi keskasutusele ning et 
asjaomaseid õiguste äravõtmist käsitlevaid 
isikuandmeid võib nimetatud raamotsuse 
artikli 7 lõigete 2 ja 4 kohaselt igal juhul 
sellisel eesmärgil kasutada.

Or. en

Selgitus

Tagada tuleb täielik koostöö ja taotluse korral teabevahetus liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) süütegude toimepanekust tulenenud 
majandusliku tulu konfiskeerimine.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et kuriteo vahendamisest saadud tulud ei jääks kuritegeliku ühenduse või 
kuriteod toime pannud isiku omandusse.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et aidata luua laste seksuaalset 
ärakasutamist kujutavate visuaalsete 
materjalide rahvusvaheline andmebaas. 
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Or. en

Selgitus

Selleks et hoiatada politseid laste seksuaalsest ärakasutamisest ning võimaldada ohvri 
tuvastamist, on vaja kiiresti saada hoiatusi lastepornot kajastava sisuga veebilehtede kohta.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) süütegu on toime pandud selle 
liikmesriigi territooriumil asutatud 
juriidilise isiku kasuks.

d) süütegu on toime pandud juriidilise isiku 
kasuks, kelle juriidiline aadress või 
asukoht on selle liikmesriigi territooriumil.

Or. en

Selgitus

Mõnikord asukoht ja juriidiline aadress ei kattu. Mõlemal juhul tuleks jurisdiktsioon tagada.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
seksuaalne kuritarvitamine ja 
ärakasutamine on toime pandud 
perekonnas, võetakse vajalikke meetmeid, 
et pakkuda kaitset ja toetust lapsohvrile 
ning teistele pereliikmetele, kes ei olnud 
süüteos osalised.

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et vaja on hoida kuritarvitatud laste psühholoogilist tasakaalu ja tagada 
nende õigus säilitada kontaktid oma perega.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad lapsohvrite 
eraelu puutumatuse ja maine kaitsmise 
ning takistavad lapsohvriga seotud ja teda 
tuvastada võimaldava teabe avalikku 
levitamist;

Or. en

Selgitus

Lapsohvreid tuleb kaitsta nende eraelu puutumatuse rikkumise kõigi vormide eest.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) toimuvad vestlused lapsohvriga, kui 
vähegi võimalik, teo toimepanija 
juuresolekuta; 

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada see täiendus, et laps saaks rääkida, tundmata hirmu teo toimepanijaga 
taaskohtumise ees.



PE452.564v03-00 28/31 PR\854659ET.doc

ET

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 Artikkel 21

Lastepornot sisaldavatele veebisaitidele
juurdepääsu tõkestamine

Lastepornot sisaldavate veebisaitide 
sulgemine ja neile juurdepääsu 
tõkestamine

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tõkestada oma territooriumil 
Interneti-kasutajate juurdepääsu 
veebisaitidele, mis sisaldavad lastepornot 
või mille kaudu seda levitatakse. 
Juurdepääsu tõkestamise suhtes 
kohaldatakse piisavaid kaitsemeetmeid, 
eelkõige tagamaks, et tõkestamine piirdub 
ainult vajalikuga, et kasutajaid on 
teavitatud tõkestamise põhjustest ning et 
võimalikult paljusid sisupakkujaid on 
teavitatud tõkestamise vaidlustamise 
võimalusest.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et sulgeda algallikaks olev veebisait, mis 
sisaldab või mille kaudu levitatakse 
lastepornot. Lisaks võivad liikmesriigid 
lapse huvide kaitseks kehtestada 
kooskõlas riiklike õigusaktidega korra, et 
tõkestada oma territooriumil Interneti-
kasutajate juurdepääs veebisaitidele, mis 
sisaldavad lastepornot või mille kaudu 
seda levitatakse. Juurdepääsu tõkestamise 
suhtes kohaldatakse piisavaid 
kaitsemeetmeid, eelkõige tagamaks, et 
tõkestamine piirdub ainult vajalikuga, et 
kasutajaid on teavitatud tõkestamise 
põhjustest ning et võimalikult paljusid 
sisupakkujaid on teavitatud tõkestamise 
vaidlustamise võimalusest.

2. Ilma et see piiraks eespool nimetatut, 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed, 
et sulgeda veebisaidid, mis sisaldavad või 
mille kaudu levitatakse lastepornot.

Or. en

Selgitus

Prioriteediks peaks olema materjali täielik eemaldamine. Lisaks sellele võivad liikmesriigid 
kasutada kohest tõkestamist, kui nad leiavad, et see on lapse huvides.



PR\854659ET.doc 29/31 PE452.564v03-00

ET

SELETUSKIRI

1. ETTEPANEKU TAUST

Alaealiste kuritarvitamine on kohutav kuritegu, mis mõjutab laste ja noorte füüsilist ja 
vaimset tervist ning jätab jälje kogu eluks. Alaealiste seksuaalne ärakasutamine tähendab 
lapse või noore taandamist seksuaalse objekti tasandile ning tema kannatuste nautimist. 
Uurimustest ilmneb, et lapsepõlves ohustab seksuaalne vägivald Euroopas 10–20% 
alaealistest. Järjest kasvab pornograafilise sisuga veebisaitide arv ning iga päev pannakse 
internetti üles 200 uut pilti, kuid need on kõigest oletused. Piltidel kujutatud ohvrid on järjest 
nooremad ning kujutatud materjal muutub järjest otsesemaks ja vägivaldsemaks. 20% 
seksuaalkurjategude toimepanijaist paneb pärast süüdimõistmist toime uue süüteo. Sageli 
pannakse kuriteod toime olukordades, kus laps peaks end just turvaliselt ja kaitstuna tundma. 
Lasteporno internetis on muutunud uuest nähtusest tohutute mõõtmetega tõeliseks 
kuritegelikuks ohuks, mille puhul on tegu perverssed ihad ja majanduslikud huvid on 
üksteisega tihedalt seotud ning selles valdkonnas kasvab järjest ise valmistatud materjali hulk. 
Kõnealuse nähtuse puhul kasutatakse ära kõik interneti pakutavad tehnilised võimalused: 
ühest küljest eksisteerivad veebilehed, millel reklaamitakse tooteid (VHS, DVD ja CD), mis 
sisaldavad alaealiste kuritarvitamist sisaldavat materjali; teisest küljest on olemas sotsiaalsed 
võrgustikud, jututoad, uudisterühmad ja ringmeilid, mida kasutatakse kas pedofiilide 
kogukondade loomiseks või lastepornot sisaldava materjali taotlemiseks ja hankimiseks 
mõeldud teabe edastamiseks. Ka failide vahetamise (P2P) teenused ja failiedastusprotokoll 
(FTP) võimaldavad vahetada tohutult suuri faile, mis sisaldavad filme ja pildipanku. Sellele 
lisandub MMSide (Multimedia Messaging Service) saatmine uue põlvkonna 
mobiiltelefonidega, millega saab edastada pilte ja videoid. Nende uute kaasaskantavate 
tehnoloogiatega saab alaealist filmida ja pildistada ka siis, kui ta asub väljaspool perekonna 
vaatevälja. Veebilehtede kaudu on laste kuritarvitamist kujutavad fotod ja videod 
kättesaadavad üle kogu interneti hajutatud serveritest, kust kasutajad saavad tasu eest 
materjale oma arvutisse alla laadida. Tänu erilistele tarkvaraprogrammidele, mis võimaldavad 
lastepornot sisaldavaid veebisaite kohe ühest serverist teise tõsta, jäävad saitide haldajad liiga 
sageli anonüümseks ja tabamatuks. Ohu edasi arenemine sellisel kiirusel eeldab 
uurimistehnoloogia ning Euroopa ja riikliku tasandi õigusloome sama kiiret arengut. 

2. RAPORTÖÖRI SEISUKOHT
Direktiivi ettepaneku eesmärk on luua Euroopa tasandi võrdlusraamistik, et tõkestada 
alaealiste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise kõiki vorme ja lastepornoga seotud 
süütegusid ning võtta nende eest vastutusele. Samuti kehtestatakse direktiivis üldsätted, et 
tõkestada kuritegusid ja kaitsta kuriteoohvreid. Direktiivi ettepanekus on suures osas üle 
võetud Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2009. aasta soovituse (laste seksuaalse 
ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta) sätted. Käesolevas ettepanekus on 
samuti toodud arvukalt juhiseid, mis on sätestatud Euroopa Nõukogu konventsioonis laste 
kaitsmise kohta seksuaalse ekspluateerimise ja kuritarvitamise eest. Konventsiooni ei ole 
enamik Euroopa riike veel ratifitseerinud, ent sellest hoolimata on see rahvusvahelisel tasandil 
väga oluline vahend, mis aitab tagada alaealiste kaitse kuritarvituste eest. Euroopa tasandil 
kriminaliseeritakse uut tüüpi kuriteod, mis on eelkõige seotud tehnoloogiliste ja 
elektrooniliste vahendite arengust tulenevate uute ohtudega. Selgesõnaliselt määratletakse 
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lasteporno, laste kuritarvitamist kujutavate materjalide, lasteprostitutsiooni ja pornograafilise 
etteaste mõisted. Niiviisi luuakse ühtne minimaalne raamistik, mis tagab alaealiste kaitse 
kõikides liikmesriikides asjakohaste vahendite abil. Raportöör on samuti pidanud vajalikuks 
lisada lapseealise lapse mõiste, mis on põhiline süüteo hindamise ning karistuse määramise ja 
raskusastme kindlakstegemise alus. Direktiivis sätestatakse seega 22 süüteo 
miinimumkaristused, kusjuures liikmesriikidel on endiselt võimalik vastu võtta rangemaid 
meetmeid ja karistusi.
Uute seksuaalkuritegudena käsitletakse perekonnas aset leidvat kuritarvitamist isikute poolt, 
kes kasutavad ära saavutatud usaldust, võimu või mõju, ning nähakse selle eest ette karistus. 
Rangem karistus määratakse neile, kes panevad toime süütegusid vaimse või füüsilise 
puudega või sõltuvussuhtes olevate alaealiste suhtes.
Lastele pakutakse Euroopa tasandil kaitset alaealiste ahvatlemise eest, lisaks on raportöör 
lisanud erisätte seoses isikutega, kes tegelevad laste süstemaatilise ahvatlemisega, st võtavad 
samaaegselt ühendust paljude alaealistega, et suurendada ahvatlemise võimalusi. Laste vastu 
toime pandud kuritegudes süüdimõistetutel ei tohi olla võimalik tegutseda lastega 
korrapäraseid kontakte eeldaval tegevusalal, nt teise liikmesriiki elama asudes. Tööandjatel 
peab olema võimalus saada pädevatelt ametiasutustelt karistusregistrites sisalduvat teavet 
direktiivis loetletud süütegudes süüdimõistmise või selliste süütegudega seonduvate mis tahes 
lisameetmete kohta, kui tegu on ülesannetega, mis eeldavad kontakti lastega. Kõik 
liikmesriigid ja pädevad asutused peavad tegema koostööd, et sellist teavet kiiresti vahetada. 
Kui töösuhte käigus peaks ilmnema tõsiseid kahtlusi, peab tööandjatel olema õigus sellistele 
andmetele juurdepääsuks ka pärast inimese töölevõtmist. Raportöör tahtis seoses juriidiliste 
isikute vastutusega lisada täiendava karistusena pornograafilise materjali ja sellest saadud tulu 
kohese konfiskeerimise. Liikmesriigid peavad hõlbustama ja tugevdama koostööd riikide 
pankade ja peamiste krediitkaardifirmadega, et tagada internetis teostatud ja alaealiste 
ärakasutamisega seotud maksete jälgitavus. 

Liikmesriikidel on konkreetsed siduvad kohustused määrata karistus Euroopa kodanike või 
tavapäraselt ühes liikmesriigis elavate inimeste poolt välismaal alaealiste vastu toime pandud 
kuritegude, st seksiturismi eest. Lisaks on raportöör lisanud viite karistust raskendavale 
asjaolule, kui direktiivis sätestatud kuriteod on toime pandud seksiturismi raames. Iga kord, 
kui keegi laeb alla ja vaatab laste kuritarvitamist kujutavaid pilte ja materjale, oleks see 
justkui lapse uuesti kuritarvitamine. Direktiivi eesmärk on saavutada internetis pakutavate 
materjalide viivitamata eemaldamine. Kui see ei ole võimalik (juhul, kui materjali 
kõrvaldamine allikast on keerulisem, nt siis, kui teenusepakkujad asuvad kolmandates 
riikides, kellega EL ei ole sõlminud koostöölepingut), peab liikmesriikidel olema võimalus 
veebisaidid blokeerida. Veebisaitide blokeerimine peab olema kooskõlas riiklike 
õigusaktidega ning kõikide vahendite kasutamisel tuleb tagada eraelu puutumatuse kaitse, 
seega on vaja kõikide võrgustiku lülide – institutsioonide, interneti- ja postipolitsei, 
teenustepakkujate, pankade, finantsvahendusteenuste pakkujate, erakasutajate ja ühenduste 
sünergiat. Uusima tehnoloogia ja tarkvara kasutamine on selles tegevusvaldkonnas ülioluline. 
Oluline on võtta kasutusele kõik olemasolevad abivahendid (millest uusim on PhotoDNA), 
kasutades ära ka Euroopa finantskoalitsiooni tegevust laste kuritarvitamist kujutavate piltide 
internetis levitamise vastu võitlemisel ning politseijõudude ja pangandusasutuste 
rahvusvahelist koostööd (nt maksete jälgimiseks).

Uurimise etapis ning menetluse käigus ja pärast seda tuleb tagada ohvrite kaitse, abistamine ja 
toetamine, võttes arvesse alaealise arvamust, vajadusi ja hirme. Õiguskaitsevahendid peavad 
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olema hõlpsasti kättesaadavad, ilma et lapsohvrid peaksid seoses menetluses osalemisega 
kogema täiendavaid katsumusi, st elama sündmusi kaks korda läbi. Sama olulised on ohvri 
perekonnale abi ja toe pakkumise meetmed. Teisest küljest tuleb alaealist kaitsta juhul, kui 
kuritegu on pandud toime perekonnas, ning alaealise elukoha suhtes tuleb võtta vastu kõige 
sobivam otsus, võttes nõuetekohaselt arvesse lapse heaolu ja arvamust. Kaitse- ja 
toetusmeetmed peavad hõlmama abinõusid oletatavate kuritarvitamise või ärakasutamise 
ohvrite toetamiseks. Äärmiselt oluline on erikoolituse andmine alaealist menetluse kõikides 
etappides toetavatele töötajatele ning ohvritega kokkupuutuvatele töötajatele. Samuti on 
oluline tõkestada süütegude toimepanemist asjakohaste sekkumisprogrammide ja ravi abil. 
Käesoleva direktiivi nurgakivi on lapse huve arvesse võttev ja kergesti kättesaadav 
õigussüsteem. Liikmesriigid peavad vastu võtma kõik vajalikud meetmed, et kehtestada 
tõhusad lastekaitsesüsteemid ka mitut valdkonda hõlmavate struktuuride loomisega, et tagada 
vajalik ohvrite kaitse lühikeses ja pikas perspektiivis, koolitades töötajaid ning toetudes 
valitsusvälistele organisatsioonidele, kellel on kogemusi seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ohvriks langenud isikute abistamisel. Kodanikuühiskonnale, kellele 
korraldatakse teavitus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, on ette nähtud eriline roll.


