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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja 
puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0094),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 82 artiklan 2 kohdan sekä 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0088/2010),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia 
loukkaavat vakavasti perusoikeuksia ja 
erityisesti lapsen oikeutta hänen 

(1) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia 
loukkaavat vakavasti perusoikeuksia ja 
erityisesti lapsen oikeutta hänen 
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hyvinvointinsa kannalta tarpeelliseen 
suojeluun ja hoivaan, kuten todetaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

hyvinvointinsa kannalta tarpeelliseen 
suojeluun ja hoivaan, kuten todetaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista sekä 
sen valinnaisissa pöytäkirjoissa, 
Euroopan neuvoston yleissopimuksessa 
lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa 
ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
(perusoikeuskirja).

Or. en

Perustelu

Tässä kohdin on tarpeen luetella muut sisäiset välineet ja erityisesti Euroopan neuvoston 
yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan 
vuodelta 2007, koska se on kyseisen alan uusin kansainvälinen väline.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Perusoikeuskirjan määräysten 
oikeudellisesti sitova luonne, joka 
määritellään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklassa, on aloittanut 
uuden vaiheen lastensuojelussa, sillä 
perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa 
määrätään lastensuojelun huomioon 
ottamisesta kaikissa viranomaisten 
toimissa. Lisäksi Eurooppa-neuvoston 
hyväksymässä monivuotisessa Tukholman 
ohjelmassa – Avoin ja turvallinen 
Eurooppa kansalaisia ja heidän 
suojeluaan varten1 – lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjuminen nostetaan 
selkeästi prioriteetiksi.
_________
¹ EUVL L 115, 4.5.2010, s. 1.
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Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli 
luonteeltaan oikeudellisesti täysin sitova, mikä koskee myös perusoikeuskirjan 24 artiklaa, 
jossa todetaan, että kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa 
on otettava huomioon lapsen etu.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lapsiuhrin oikeuksia 
rikosoikeudenkäyntimenettelyissä olisi 
vahvistettava ja niihin olisi sisällytettävä 
neuvoston puitepäätöksessä 
2001/220/YOS vahvistettujen oikeuksien 
lisäksi sellaiset oikeudet kuin oikeus 
pakolliseen ja maksuttomaan 
oikeudelliseen neuvontaan ja edustukseen 
kaikissa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ja riistoa koskevissa 
tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston uhreiksi joutuneiden lasten oikeudellisen 
neuvonnan ja heidän edustuksensa olisi oltava pakollista ja maksutonta kaikissa tapauksissa, 
koska lapset tarvitsevat tällaista neuvontaa ja edustusta ymmärtääkseen täysin oikeutensa ja 
voidakseen käyttää niitä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että lasten oikeuksia edistetään ja 
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suojellaan mitä tahansa seksuaalisen 
hyväksikäytön ja riiston muotoja 
sisältävissä tapauksissa varmistamalla 
korkein mahdollinen suojelun taso. Tämä 
direktiivi olisi nähtävä osana yhdennettyä 
toimintaa ennaltaehkäisyn 
varmistamiseksi erityisesti soveltuvilla 
kouluvalistuskampanjoilla myös yleisen 
koulujärjestelmän piirissä, 
tiedotuskampanjoilla, tutkimuksella, 
parhaiden käytäntöjen vaihdolla sekä 
julkisten viranomaisten ja hallituksista 
riippumattomien järjestöjen sekä 
palveluntarjoajien ja matkanjärjestäjien 
välisellä yhteistyöllä asioissa, jotka 
liittyvät seksuaalisen hyväksikäytön ja 
riiston sekä lapsipornografian vaaraan, 
uhrien oikeuksiin sekä 
hyväksikäyttötapauksissa tai 
hyväksikäyttöä epäiltäessä toteutettaviin 
toimenpiteisiin. Näistä toimenpiteistä olisi 
tiedotettava kaikille asianomaisille lapset, 
vanhemmat ja opettajat mukaan lukien. 
Samoja tavoitteita olisi pidettävä 
olennaisena osana unionin kolmansien 
maiden kanssa käymiä neuvotteluja.

Or. en

Perustelu

Lasten hyväksikäytöltä suojelemisen rikosoikeudelliset näkökohdat ja ennaltaehkäisytoimet 
kattavat säännökset olisi nähtävä osana yhdennettyä lähestymistapaa Euroopan neuvoston 
Lanzaroten sopimuksessa vuonna 2007 määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta 
voidaan edistää lasten suojelua ja oikeuksia koskevaa tietoisuutta niiden henkilöiden 
keskuudessa, jotka ovat säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa kouluissa, 
terveydenhuollossa, sosiaalialalla, oikeus- ja lainvalvonta-alalla sekä urheiluun, kulttuuriin 
ja vapaa-ajantoimintaan liittyvillä aloilla.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää (8) Rikosten tutkintaa ja niihin liittyvää 
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syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano, näistä 
toimista vastaavat tarvitsevat tehokkaita 
työvälineitä. Näitä voivat olla 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien seuranta 
tai muut rahoitusta koskevat 
tutkintakeinot.

syytteeseenpanoa olisi helpotettava, sillä 
lapsiuhrien on vaikea ilmiantaa 
hyväksikäyttö ja toisaalta verkkoavaruus 
suojelee rikoksentekijöiden nimettömyyttä. 
Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tarkoitettujen rikosten tuloksekas tutkinta 
ja niihin liittyvä syytteeseenpano,
jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
henkilöitä, jotka vilpittömässä mielessä 
epäilevät lapsen seksuaalista riistoa tai 
hyväksikäyttöä tai joilla on tietoa 
tällaisista tapauksista, ilmoittamaan 
asiasta toimivaltaisille yksiköille. Mitä 
tulee lasten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta riistosta 
ilmoittamista koskevaan järjestelmään ja 
hädänalaisten lasten auttamiseen, 
Euroopan unionin vihjelinjoja olisi 
edistettävä ja niiden toiminnasta saadut 
kokemukset olisi otettava huomioon. 
Vihjenumeroista 116 000 on lasten 
katoamistapauksia varten, 116 006 
rikosten uhreja varten ja 116 111 lapsia 
varten, ja ne on otettu käyttöön 116 -
alkuisen kansallisen numerointialueen 
varaamisesta yhdenmukaisten 
yhteiskunnallisten palvelujen 
yhdenmukaisille puhelinnumeroille 15. 
helmikuuta 2007 tehdyllä komission 
päätöksellä 2007/116/EY1 sellaisena, kuin 
se on muutettuna 30. marraskuuta 2009 
tehdyllä päätöksellä 2009/884/EY2.
__________
1 EUVL L 49, 17.2.2007, s. 30.
2 EUVL L 317, 3.12.2009, s. 46.

Or. en

Perustelu

Kannustamista lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta ilmoittamiseen olisi 
korostettava. EU:n nykyisiä mekanismeja (yhteiskunnallisten palvelujen puhelinnumerot) on 
analysoitava ja ne on otettava huomioon.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Niille tahoille, jotka ovat vastuussa 
tutkinnasta ja syytteeseenpanosta 
tällaisten rikosten tapauksessa, olisi 
tarjottava tehokkaita tutkintakeinoja sekä 
täyttä rajatylittävää yhteistyötä nopean ja 
tehokkaan pääsyn varmistamiseksi 
rikosrekisteritietoihin ja kansainvälisiin 
lasten hyväksikäyttöä koskeviin 
tietokantoihin, koska lapsilla on – kuten 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
vahvistanut – oikeus saada valtiolta 
suojaa, joka ilmenee tehokkaiden estävien 
toimenpiteiden muodossa, tällaista 
vakavaa, heidän henkilökohtaisessa 
elämässään ilmenevää epäkohtaa 
vastaan. Näihin tutkintakeinoihin voivat 
kuulua internetin käyttäjien 
henkilöllisyyden paljastaminen, 
peiteoperaatiot, telekuuntelu, tarkkailu, 
myös etävalvonta, pankkitilien tai 
tilisiirtojen seuranta tai muut rahoitusta 
koskevat tutkintakeinot ottaen huomioon 
suhteellisuusperiaatteen ja edellyttäen, 
että tutkintakeinoihin kohdistetaan 
tuomioistuimen valvontaa.

Or. en

Perustelu

Tutkintakeinojen soveltaminen olisi sijoitettava erilliseen johdanto-osan kappaleeseen, jossa 
olisi ilmoitettava myös niiden rajat, kun otetaan huomioon perusihmisoikeuksiin pohjautuvat 
periaatteet, kuten suhteellisuusperiaate ja tuomioistuimen valvonta. Kyseisten rikosten 
luonteen ja useiden sellaisten tapausten vuoksi, joissa jäsenvaltiot eivät ole asianmukaisesti 
kommunikoineet keskenään pedofiilien tunnistamiseen liittyneissä asioissa, on tarpeen edistää 
jäsenvaltioiden poliisivoimia palvelevaa rajat ylittävää tiedustelujärjestelmää 
tutkintajärjestelmien täyden yhteystyön varmistamiseksi riskien ehkäisemisessä, rikollisten 
tunnistamisessa sekä uhrien tunnistamisessa ja suojelussa.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä olisi 
muutettava, jotta lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai riistoon syyllistyneet 
Euroopan unionista lähtöisin olevat 
henkilöt voidaan asettaa syytteeseen, 
vaikka he tekisivät rikoksensa Euroopan 
unionin ulkopuolella, erityisesti 
seksiturismin puitteissa.

(9) Lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä olisi 
muutettava, jotta lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tai riistoon syyllistyneet 
Euroopan unionista lähtöisin olevat 
henkilöt voidaan asettaa syytteeseen, 
vaikka he tekisivät rikoksensa Euroopan 
unionin ulkopuolella, erityisesti lapsiin 
kohdistuvan seksiturismin puitteissa.
Ulkomaanmatkailun yhteydessä lapsiin 
kohdistettavien rikosten olisi katsottava 
tapahtuvan raskauttavien asianhaarojen 
vallitessa.

Or. en

Perustelu

Lapsiin kohdistuva seksiturismi lisääntyy hälyttävää vauhtia ja aiheuttaa tuhoisia seurauksia 
miljoonille lapsille eri puolilla maailmaa. On tarpeen painottaa jo johdanto-osan 
kappaleessa, että tällaisten käytäntöjen torjumisen tehostamiseksi on olennaisen tärkeää 
tehostaa estäviä toimenpiteitä langettamalla rikoksista kovempia rangaistuksia silloin, kun ne 
on tehty ulkomaanmatkailun yhteydessä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi olisi otettava huomioon 
lapsen etu ja lapsen tarpeista tehty 
arviointi. Lapsiuhreilla on oltava helposti 
käytössään oikeussuojakeinoja, kuten 
maksutonta oikeudellista neuvontaa ja 
edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Lapsiuhreja olisi 
myös suojeltava esimerkiksi kansallisessa 
maahanmuutto- tai 

(10) Toimenpiteissä lapsiuhrien 
suojelemiseksi ja toimenpiteissä 
oikeusjärjestelmän sopeuttamiseksi 
heidän tapaustensa käsittelemiseen olisi 
otettava huomioon lapsen etu ja lapsen 
tarpeista tehty arviointi sekä heidän 
oikeutensa saada suojaa uhriksi 
joutumisen kokemukseen palaamisen ja 
yksityisyyden loukkaamisen riskiä vastaan 
ja annettava heidän mielipiteilleen ja 
näkemyksilleen asianmukainen 
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prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään. 

painoarvo, kuten edellytetään esimerkiksi 
YK:n antamissa oikeudenkäytön 
suuntaviivoissa, jotka koskevat tapauksia, 
joissa lapsi on uhrina tai rikoksen 
todistajana, sekä lapsiystävällistä 
oikeudenkäyttöä koskevissa Euroopan 
neuvoston ministerikomitean 
suuntaviivoissa. Lapsiuhreilla on oltava 
helposti käytössään oikeussuojakeinoja, 
kuten maksutonta oikeudellista neuvontaa 
ja edustusta. Lisäksi on voitava ratkaista 
eturistiriidat silloin, kun hyväksikäyttö 
tapahtuu perheen sisällä. Heidän olisi 
saatava täysimääräisesti tietoa 
oikeuksistaan, heille tarjolla olevista 
palveluista sekä oikeudenkäynnin 
etenemisestä ja tuloksesta, ja oikeudellista 
neuvontaa ja edustusta olisi niin ikään 
tarjottava korvausten hakemista varten. 
Lapsiuhreja olisi myös suojeltava 
esimerkiksi kansallisessa maahanmuutto-
tai prostituutiolainsäädännössä säädetyiltä 
seuraamuksilta, jos he itse ilmoittavat 
hyväksikäytöstä toimivaltaisille 
viranomaisille. Myöskään 
rikosoikeudenkäyntiin osallistumisesta ei 
saisi aiheutua lapsiuhrille lisää kärsimystä 
esimerkiksi silloin, kun lasta kuulustellaan 
tai kun hän joutuu kohtaamaan 
rikoksentekijän silmästä silmään.

Or. en

Perustelu

Rikosten uhrien lisäkärsimyksiä on vältettävä. Lisäksi on tarpeen korostaa sitä, että 
oikeuslaitoksen toiminta sen käsitellessä lapsia ja erityisesti lapsiuhreja on mukautettava 
lasten tarpeisiin, kuten edellytetään Euroopan neuvoston ministerikomitean äskettäin 
hyväksymissä, lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevissa suuntaviivoissa, joita Euroopan 
komissio ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto ovat pitäneet myönteisinä. 
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston lapsiuhrien olisi 
saatava lyhyen ja pitkän aikavälin apua. 
Kaikki lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
ja seksuaalisen riiston aiheuttamat 
vahingot ovat merkittäviä ja ne olisi 
otettava huomioon. Seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston 
aiheuttamien vahinkojen luoteen vuoksi 
kyseisen avun olisi jatkuttava niin pitkään 
kuin se on tarpeen lapsen täydellisen 
fyysisen ja psykologisen toipumisen 
kannalta, ja se voi tarvittaessa jatkua 
aikuisikään saakka.

Or. en

Perustelu

On tarpeen korostaa, että seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston uhreiksi joutuneet lapset 
tarvitsevat pitkäaikaista apua.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
ennaltaehkäiseviä suojelutoimenpiteitä 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
lapsiuhrien ja rikoksentekijöiden välisten 
kontaktien estämiseksi 
rikosoikeudenkäynnin alettua ja jo ennen 
tuomion antamista. Lapsiuhrien ja heidän 
perheidensä pitäisi saada rajatylittävää 
suojelua rikoksentekijöitä vastaan 
eurooppalaisen suojelumääräyksen 
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puitteissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa tarvetta suojella lapsia ja heidän perheitään jo rikosilmoituksen 
tekemishetkellä ennen tuomion antamista.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lapsipornografiassa on kyse 
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä 
tietynlaisesta kuva-aineistosta, jota ei 
voida katsoa mielipiteen ilmaisuksi. Jotta 
lapsipornografiaa voidaan torjua, on 
rajoitettava lasten hyväksikäyttöä 
esittävän aineiston levittämistä siten, että 
rikoksentekijöiden on entistä vaikeampi 
syöttää kyseistä aineistoa julkiseen 
verkkoon. Sen vuoksi on poistettava 
lapsipornografinen aineisto internetistä ja 
saatava kiinni lasten hyväksikäyttöä 
esittäviä kuvia levittävät tai lataavat 
henkilöt. EU:n olisi autettava unionin 
ulkopuolisten maiden viranomaisia 
poistamaan tehokkaasti lapsipornografiaa 
sisältävät verkkosivut, joita ylläpidetään 
niiden alueelta käsin, erityisesti 
tehostamalla yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
toimivaltaisille oikeus- tai

(13) Lapsipornografiassa on kyse lasten 
hyväksikäyttöä esittävästä tietynlaisesta 
aineistosta, jota ei voida katsoa mielipiteen 
ilmaisuksi. Jotta lapsipornografiaa voidaan 
torjua, on varmistettava kuva-aineiston 
poistaminen kokonaan internetlähteestä.
Lisäksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
sopivimmiksi katsomiaan toimenpiteitä 
suorittaakseen nopean operaation kuva-
aineiston katselun ja lataamisen 
estämiseksi, jottei uhrille koituisi 
enempää vahinkoa. Niiden olisi joka 
tapauksessa käynnistettävä nopeasti 
menettelyt kuva-aineiston poistamiseksi 
kokonaisuudessaan ja rikoksentekijöiden 
henkilöllisyyden selvittämiseksi. EU:n 
olisi autettava unionin ulkopuolisten 
maiden viranomaisia poistamaan 
tehokkaasti lapsipornografiaa sisältävät 
verkkosivut, joita ylläpidetään niiden 
alueelta käsin, erityisesti tehostamalla 
yhteistyötä näiden maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Koska 
lapsipornografisen aineiston poistaminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi 
kaikista pyrkimyksistä huolimatta silloin, 
kun alkuperäinen aineisto sijaitsee EU:n 
ulkopuolella, olisi otettava käyttöön keinot, 
joilla voidaan estää pääsy Euroopan 
unionin alueelta internetsivuille, joiden 
todetaan sisältävän tai levittävän 
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poliisiviranomaisille voidaan antaa 
aiempaa paremmat mahdollisuudet 
määrätä estämään pääsy internetsivuille,
ja internetpalveluntarjoajia voidaan tukea 
ja kannustaa kehittämään vapaaehtoisesti 
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa tällaisille internetsivuille. 
Jotta lasten hyväksikäyttöä esittävä aineisto 
voidaan poistaa internetistä ja estää pääsy 
kyseiseen aineistoon, tarvitaan entistä 
vahvempaa viranomaisten yhteistyötä 
erityisesti sitä varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

lapsipornografiaa. Tarvittaessa voidaan 
soveltaa monenlaisia keinoja: esimerkiksi 
oikeus- ja poliisiviranomaisten 
auttaminen kaikkein uudenaikaisimpien 
tutkintamenetelmien, kuten kuva-DNA:n, 
järjestämisessä niiden käyttöön sekä 
parhaiden käytäntöjen vaihdon 
edistäminen. Internetpalveluntarjoajia olisi 
kannustettava kehittämään vapaaehtoisesti
käytännesäännöt ja ohjeet, jotka koskevat 
pääsyn estoa lapsipornografiaa sisältäville
internetsivuille. Jotta lasten hyväksikäyttöä 
esittävä aineisto voidaan poistaa 
internetistä ja estää pääsy kyseiseen 
aineistoon, tarvitaan entistä vahvempaa 
viranomaisten yhteistyötä erityisesti sitä 
varten, että saataisiin aikaan 
mahdollisimman kattavat kansalliset 
luettelot lapsipornografiaa sisältävistä 
verkkosivuista ja estettäisiin 
kaksinkertainen työ. Kaikissa toimissa olisi 
otettava huomioon loppukäyttäjien 
oikeudet, noudatettava voimassa olevia 
oikeudellisia menettelyjä sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimusta ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa. Verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa 
on luotu vihjelinjaverkosto, jonka avulla 
varmistetaan, että laittoman sisällön 
tärkeimmät lajit katetaan ja niistä 
raportoidaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka pääasiallisena tavoitteena on kuva-aineiston poistaminen kokonaisuudessaan 
verkosta, on lapsen edun mukaista, että kuva-aineiston käyttö estetään mahdollisimman 
nopeasti. Näin ollen jäsenvaltioiden pitäisi voida sen lisäksi, että ne yrittävät poistaa kuva-
aineiston verkosta, myös estää kuva-aineiston käyttö silloin kun se on lapsen edun mukaista. 
Tieto- ja viestintätekniikan viimeisin kehitys mahdollistaa saman kuvan pienen osan 
jäljittämisen verkossa kuva-DNA:ksi kutsutulla tekniikalla. Olisi tärkeää, että EU:n 
jäsenvaltioiden viranomaiset saisivat kyseistä tekniikkaa käyttöönsä ja vaihtaisivat sitä 
keskenään.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kaikki tämän direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltävät 
henkilötiedot olisi suojattava rikosasioissa 
tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta tehdyn puitepäätöksen 
2008 /977/YOS1 ja kaikkien 
jäsenvaltioiden ratifioimassa, yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan 
neuvoston yleissopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
__________
1 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Perustelu

Kaiken tämän direktiivin puitteissa suoritettavan henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava 
kaikin puolin EU:n ja Euroopan neuvoston tietosuojanormien mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Tämän direktiivin on täydennettävä 
kaikilta osin ihmiskaupan ehkäisemisestä 
ja torjumista sekä uhrien suojelemisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2011/.../EU, jolla 
korvataan puitepäätös 2002/629/YOS, 
koska jotkut ihmiskaupan uhreista ovat 
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olleet myös seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston lapsiuhreja.

Or. en

Perustelu

On syytä korostaa sitä, että nykyinen direktiivi ja ihmiskauppaa koskeva direktiivi kuuluvat 
samaan rikostentorjuntaan erityisesti siksi, että ihmiskauppa voi olla osa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä pyritään säätämään 
rikosten ja seuraamusten määrittelyä 
koskevista vähimmäissäännöistä lasten 
seksuaalisen riiston alalla. Lisäksi 
direktiivillä pyritään ottamaan käyttöön 
yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan 
rikosten ehkäisyä ja uhrien suojelua.

Tällä direktiivillä pyritään ehkäisemään 
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
seksuaalista riistoa sekä säätämään 
rikosten ja seuraamusten määrittelyä 
koskevista vähimmäissäännöistä lasten 
seksuaalisen riiston alalla. Lisäksi 
direktiivillä pyritään ottamaan käyttöön 
yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan 
rikosten ehkäisyä ja uhrien suojelua.

Or. en

Perustelu

On syytä korostaa tarvetta suojella lapsia.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 'seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevalla suojaikärajalla' kansallisen 
lainsäädännön mukaista ikää, jota 
nuoremman henkilön kanssa 
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seksuaalinen kanssakäyminen on 
kielletty;

Or. en

Perustelu

Kuten Euroopan neuvoston Lanzaroten sopimuksessa edellytetään, ja jotta 3–7 artiklan 
rikoksia koskevien säännösten sisältö voidaan määritellä tarkalleen, on tarpeen täsmentää, 
mitä seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevalla suojaikärajalla tarkoitetaan. 

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) 'lapsipornografialla' (b) 'lapsipornografialla' tai 'lasten 
hyväksikäyttöä esittävällä aineistolla': 

Or. en

Perustelu
On tarpeen käyttää uutta ja tarkoituksenmukaisempaa ilmaisua "lasten hyväksikäyttöä 
esittävä aineisto", ja tällaisen tarkoituksenmukaisemman terminologian käyttöä olisi 
edistettävä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

2. Lapsen johdattamisesta osallistumaan 
pornografiseen esitykseen säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kolme vuotta.

Or. en

Perustelu

Lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä olisi langetettava kovempia rangaistuksia.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

3. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu pornografiseen 
esitykseen, tai lapsen muusta riistosta 
pornografisen esityksen yhteydessä 
säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

Or. en

Perustelu

Lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä olisi langetettava kovempia rangaistuksia.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.

4. Tietoisesta sellaisen pornografisen 
esityksen seuraamisesta, johon osallistuu 
lapsia, säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

Or. en

Perustelu

Lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä olisi langetettava kovempia rangaistuksia.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään viisi vuotta.

6. Lapsen johdattamisesta 
lapsiprostituutioon säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kuusi vuotta.

Or. en

Perustelu

Lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä olisi langetettava kovempia rangaistuksia.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään viisi 
vuotta.

7. Taloudellisen hyödyn saamisesta siitä, 
että lapsi osallistuu lapsiprostituutioon, tai 
lapsen muusta riistosta lapsiprostituution 
yhteydessä säädetään vankeusrangaistus, 
jonka enimmäiskesto on vähintään kuusi 
vuotta.

Or. en

Perustelu

Lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä olisi langetettava kovempia rangaistuksia.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 

8. Seksuaalisesta kanssakäymisestä lapsen 
kanssa lapsiprostituution puitteissa 
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säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

säädetään vankeusrangaistus, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kuusi vuotta.

Or. en

Perustelu

Lasten seksuaalisesta riistosta ja hyväksikäytöstä olisi langetettava kovempia rangaistuksia.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavat tahalliset teot on säädetty 
rangaistaviksi:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että seuraavat tahalliset 
teot on säädetty rangaistaviksi:

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, joka ei ole 
saavuttanut kansallisen lain mukaista 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevaa suojaikärajaa, jos ehdotusta on 
seurannut tapaamiseen johtavia 
konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta.

Aikuisen tieto- ja viestintätekniikan 
välityksellä, 3 artiklan 3 kohdassa ja 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekemistä varten esittämästä 
tapaamisehdotuksesta lapselle, jos 
ehdotusta on seurannut tapaamiseen 
johtavia konkreettisia tekoja, säädetään 
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto 
on vähintään kaksi vuotta. 

1 a. Jos käy ilmi, että rikoksentekijä on 
tarkoituksellisesti käyttänyt teknisiä 
välineitä kohdistaakseen toimintansa 
suureen lapsijoukkoon ja 
moninkertaistaakseen siten 
mahdollisuutensa toteuttaa rikos, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
samasta rikoksesta aikaisemmin 
annetuista tuomioista riippumatta 
kyseinen käytäntö lasketaan 
raskauttavaksi seikaksi ja että siitä 
langetetaan ankarampi rangaistus kuin 
perusrikoksesta eli lasten 
houkuttelemisesta seksuaalisessa 
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tarkoituksessa.

Or. en

Perustelu

Tällaisista kontaktirikoksista olisi langetettava kovempia rangaistuksia, jos niitä tehdään 
järjestelmällisesti tarkoituksena kohdistaa toiminta suureen lapsijoukkoon 
onnistumismahdollisuuksien moninkertaistamiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja 
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksissä ei 
säännellä lasten tai iältään ja psyykkiseltä 
ja fyysiseltä kehitykseltään tai 
kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien 
henkilöiden kesken tapahtuvaa 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa seksuaalista 
kanssakäymistä edellyttäen, että toimintaan 
ei liity minkäänlaista hyväksikäyttöä.

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
(seksuaalisen kanssakäymisen näkemisen 
osalta), 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 ja 
4 kohdan ja 5 artiklan säännöksissä ei 
säännellä lasten tai iältään ja psyykkiseltä 
ja fyysiseltä kehitykseltään tai 
kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien 
henkilöiden kesken tapahtuvaa 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa seksuaalista 
kanssakäymistä edellyttäen, että toimintaan 
ei liity minkäänlaista hyväksikäyttöä ja että 
se tapahtuu kansallisen lain mukaisen 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
koskevan suojaikärajan puitteissa.

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi sekä sen huomioon ottamiseksi, että kyseinen asia 
kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan, jotka noudattavat erilaisia perinteisiin liittyviä 
lähestymistapoja, tekstiin on tarpeen lisätä viittaus kansalliseen lainsäädäntöön.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin kun 5 artiklassa tarkoitetun, 
lapsipornografiaan liittyvän rikoksen 
tekee lapsi, kyseisiin rikoksiin sovelletaan 
asianmukaisia vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä, jotka on mukautettu 
erityisiin kansallisen lainsäädännön 
mukaisiin kasvatustarpeisiin, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
rikoksentekijän iän, tarpeen estää 
rikollistuminen sekä lapsen sosiaalista 
uudelleenintegroitumista koskeva tavoite.

Or. en

Perustelu

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvien rikosten, jotka yleistyvät nykyään lasten 
välisessä kanssakäymisessä jo koulutasolla ja useasti osana koulukiusaamista, tapauksessa 
on olennaisen tärkeää langettaa tällaisesta toiminnasta asianmukaisia seuraamuksia, vaikka 
rikoksentekijä onkin lapsi.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rikos on tehty osana järjestäytynyttä 
toimintaa, jonka pääasiallisena 
tarkoituksena on ollut tulojen 
hankkiminen;

Or. en

Perustelu

On tärkeää estää hyväksikäytettyjen lasten taloudellinen riisto. 
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) rikos on tehty ulkomaanmatkailun 
yhteydessä, jos matka on järjestetty tai 
toteutettu pääasiallisesti jonkin 3–6 
artiklassa tarkoitetun rikoksen 
tekemiseksi;

Or. en

Perustelu

Lapsiin kohdistuva seksiturismi lisääntyy hälyttävää vauhtia ja aiheuttaa tuhoisia seurauksia 
miljoonille lapsille eri puolilla maailmaa. On tarpeen painottaa jo johdanto-osan 
kappaleessa, että tällaisten käytäntöjen torjumisen tehostamiseksi on olennaisen tärkeää 
tehostaa estäviä toimenpiteitä langettamalla rikoksista kovempia rangaistuksia silloin, kun ne 
on tehty ulkomaanmatkailun yhteydessä.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–
7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista 
tuomittua luonnollista henkilöä voidaan 
kieltää tilapäisesti tai pysyvästi 
harjoittamasta toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. 

1. Vähentääkseen rikosten uusimisen riskiä 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–7 
artiklassa tarkoitetuista rikoksista tuomittua 
luonnollista henkilöä voidaan kieltää 
tilapäisesti tai pysyvästi harjoittamasta 
ammatillista toimintaa, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. 
Tässä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
on merkittävä tuomion antavan 
jäsenvaltion rikosrekisteriin.

Or. en
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Perustelu

On tehtävä selväksi, että tätä sovelletaan ammatilliseen toimintaan, jossa ollaan 
säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitettu toimenpide kirjataan tuomion 
antaneen jäsenvaltion rikosrekisteriin.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että palkatessaan 
työntekijöitä sellaiseen ammatilliseen 
toimintaan, jossa ollaan tekemisissä 
lasten kanssa, työnantajat voivat saada 
toimivaltaisilta viranomaisilta tietoja 
mahdollisista tuomioista, joita on annettu 
3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, tai 
mahdollisista tuomioihin liittyvistä 
lisätoimenpiteistä, jotka estävät kyseessä 
olevia henkilöitä harjoittamasta 
toimintaa, jossa ollaan tekemisissä lasten 
kanssa. Jos vakavia epäilyksenaiheita 
ilmenee työsuhteen aikana, työnantajat 
voivat kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen pyytää tällaisia tietoja myös 
rekrytointimenettelyn jälkeen. 
Jäsenvaltioiden viranomaisten on 
varmistettava millä tahansa soveltuvalla 
keinolla kansallisen lainsäädännön 
puitteissa, että kyseisiä tietoja on 
mahdollista saada myös muiden 
jäsenvaltioiden rikosrekistereistä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää. että työnantajat voivat saada täysimääräisesti tietoja rikosrekistereistä, joissa on 
merkintöjä tuomioista, sekä tietoja joko kyseessä olevassa valtiossa tai jossakin muussa EU:n 
jäsenvaltiossa tapahtuneesta oikeudenmenetyksestä. Lisäksi jos työnantaja saa rekrytoinnin 
jälkeen tietää, että sellaiseen toimintaan, jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa, palkattu 
työntekijä on tuomittu pedofiliasta jossakin toisessa jäsenvaltiossa, työnantajan pitää voida 
pyytää asiasta tietoja myös rekrytoinnin jälkeen.
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
sitä varten, että henkilölle asetettu 
tilapäinen tai pysyvä kielto harjoittaa 
toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti 
tekemisissä lasten kanssa, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön erityisesti silloin 
kun tietoja pyytävä jäsenvaltio asettaa 
tietyn toiminnan harjoittamisen ehdoksi 
sen, ettei hakijaa ole tuomittu tämän 
direktiivin 3–7 artiklassa tarkoitetuista 
rikoksista, toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista määrätystä 
tuomiosta aiheutuvaa oikeudenmenetystä 
koskevat tiedot toimitetaan vastauksena
tietopyyntöön, joka on esitetty 
kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen 
6 artiklan nojalla, ja että puitepäätöksen 
7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja 
henkilötietoja, jotka koskevat tällaista 
oikeudenmenetystä, voidaan kaikissa 
tapauksissa käyttää tähän tarkoitukseen.

3. Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
välisen rikosrekisteritietojen vaihdon 
järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 
7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
varmistettava täysimääräinen yhteistyö ja 
kaikkien tietojen saatavuus vastatessaan 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti esittämiin pyyntöihin.
Puitepäätöksen 7 artiklan 2 ja 4 kohdan 
nojalla toimitettuja henkilötietoja, jotka 
koskevat tällaista oikeudenmenetystä,
voidaan joka tapauksessa käyttää tähän 
tarkoitukseen.

Or. en

Perustelu

On varmistettava täysimääräinen jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja tietojenvaihto jonkin 
jäsenvaltion sitä pyytäessä.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) rikoksella hankittujen tulojen 
takavarikoiminen;

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, etteivät rikoksen tekemisellä hankitut tulot jää rikollisjärjestölle tai 
rikoksen tehneelle henkilölle.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet edistääkseen 
kansainvälisen, lasten seksuaaliseen 
riistoon liittyvää kuva-aineistoa koskevan 
tietokannan perustamista. 

Or. en

Perustelu

Jotta poliisivoimille voidaan ilmoittaa lasten seksuaalisesta riistosta ja jotta uhrit voidaan 
tunnistaa, lapsipornografiaa sisältävistä sivustoista on voitava antaa nopeasti hälytys.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rikos on tehty kyseisen jäsenvaltion 
alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön 
hyväksi.

d) rikos on tehty sellaisen oikeushenkilön 
hyväksi, jonka sääntömääräinen 
toimipaikka on kyseisen jäsenvaltion 
alueella tai joka on sijoittautunut sen 
alueelle.

Or. en

Perustelu

Sijoittautumispaikka ei aina ole sama kuin sääntömääräinen toimipaikka. Oikeudenkäyttö 
olisi varmistettava kummassakin tapauksessa.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisissa tapauksissa, joissa 
seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
seksuaalinen riisto tapahtuvat perheen 
sisällä, että lapsiuhrin sekä muiden 
perheenjäsenten, jotka eivät ole olleet 
osallisina rikokseen, suojelemiseksi ja 
auttamiseksi toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan tarvetta turvata hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lasten 
psykologinen tasapaino sekä heidän oikeutensa olla yhteydessä perheeseensä.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
lapsiuhrien yksityisyyden ja kuvan 
kunnioittaminen ja estettävä sellaisten 
heitä koskevien tietojen julkinen 
levittäminen, jotka saattaisivat johtaa 
siihen, että he olisivat tunnistettavissa.

Or. en

Perustelu

Lapsiuhreja on suojeltava kaikelta mahdolliselta heidän yksityisyytensä loukkaamiselta.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lapsiuhria kuulustellaan 
mahdollisimman pitkälti ilman, että 
rikoksentekijä on paikalla;

Or. en

Perustelu

Tämä seikka olisi lisättävä sen varmistamiseksi, että lapsi voi puhua joutumatta pelkäämään
kohtaavansa rikoksentekijän uudelleen.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla 21 artikla

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille

Pääsyn estäminen lapsipornografiaa 
sisältäville internetsivustoille ja kyseisten 
internetsivustojen poistaminen

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
alueella olevilta internetin käyttäjiltä 
voidaan estää pääsy lapsipornografiaa 
sisältäville tai levittäville internetsivuille. 
Edellytyksenä on, että samalla toteutetaan 
riittävät suojatoimet erityisesti sen 
varmistamiseksi, että pääsyn esto on rajattu 
ehdottomaan välttämättömään, että 
käyttäjille ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta lapsipornografiaa 
sisältävä tai levittävä internetsivu voidaan 
poistaa. Lisäksi jotta lapsen etua voidaan 
suojella, jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
menettelyjä estääkseen niiden alueella 
olevilta internetin käyttäjiltä pääsyn 
lapsipornografiaa sisältäville tai 
levittäville internetsivuille kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Edellytyksenä 
on, että samalla toteutetaan riittävät 
suojatoimet erityisesti sen varmistamiseksi, 
että pääsyn esto on rajattu ehdottomaan 
välttämättömään, että käyttäjille 
ilmoitetaan eston syistä ja että 
sisällöntuottajille ilmoitetaan 
mahdollisuudesta valittaa toimenpiteestä, 
sikäli kuin se on mahdollista.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta lapsipornografiaa 
sisältävät tai levittävät internetsivut 
poistetaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta edellä esitettyä.

Or. en

Perustelu
Kuva-aineiston poistamisen kokonaisuudessaan on oltava prioriteetti. Lapsen edun vuoksi 
jäsenvaltiot voivat myös välittömästi estää sivustojen käytön, jos ne katsovat sen olevan 
lapsen ensisijaisen edun mukaista.
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PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lasten hyväksikäytössä on kyse hirvittävistä rikoksista, jotka vahingoittavat lasten ja nuorten 
ruumiillista ja henkistä terveyttä jättäen heihin elinikäiset arvet. Lasten seksuaalisessa 
riistossa lapsesta tai nuoresta tehdään pelkkä sukupuoliobjekti, jonka kärsimystä käytetään 
hyväksi. Tutkimusten mukaan Euroopassa 10–20 prosenttia alaikäisistä saattaa joutua 
jossakin vaiheessa lapsuuttaan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Lapsipornografiaa 
sisältävien verkkosivujen määrä kasvaa jatkuvasti, ja internetiin ilmestyy päivittäin 200 uutta 
kuvaa. Nämä luvut ovat kuitenkin vain arvioita. Kuvissa näkyy aina vain nuorempia uhreja, ja 
materiaalista on tullut yhä suorasukaisempaa ja väkivaltaisempaa. Noin 20 prosenttia 
seksuaalirikoksista tuomituista henkilöistä uusii rikoksensa. Monet tällaisista rikoksista 
tapahtuvat juuri siellä, missä lapsen pitäisi voida tuntea olonsa turvalliseksi ja suojatuksi. 
Lapsipornografian esittämisestä internetissä on tullut uusi ilmiö, valtava ja hyvin todellinen 
rikollisuuden uhka, jossa perversiot ja taloudelliset edut kietoutuvat yhteen ja jonka 
kotikutoinen tuotanto kasvaa jatkuvasti. Tämä ilmiö hyödyntää kaikkia internetin tarjoamia 
teknologisia mahdollisuuksia. Ensinnäkin on olemassa internetsivuja, joilla mainostetaan 
tuotteita, kuten lasten hyväksikäyttöä esittäviä kuvia sisältäviä videoita sekä dvd- ja cd-levyjä. 
Toiseksi sosiaalisia verkostoja, keskustelupalstoja, uutisryhmiä ja postituslistoja käytetään 
joko pedofiiliyhteisöjen perustamiseen tai tietojen levittämiseen lapsipornografian 
hankkimiseksi ja paikallistamiseksi. Lisäksi valtavan kokoisia, videoita ja kuvakokoelmia 
sisältäviä tiedostoja voidaan vaihtaa vertaispalvelujen ja FTP-palvelimien (File Transfer 
Protocol) välityksellä. Kaikkiin edellä mainittuihin voidaan vielä lisätä 
multimediaviestipalvelujen (MMS) yleistyminen uuden sukupolven matkapuhelinten ansiosta, 
joilla voidaan lähettää kuvia ja videoita. Uuden matkapuhelintekniikan myötä lapsiin voidaan 
saada yhteys myös silloin, kun he ovat vanhempiensa valvonnan ulottumattomissa. 
Lapsipornografiaa esittäviä kuvia ja videoita on saatavilla kaikkialla Internetissä toimivien 
erilaisten sivustojen palvelimilla, ja käyttäjät voivat maksusta ladata materiaalia omalle 
tietokoneelleen. Sellaisten erikoisohjelmistojen avulla, jotka voivat siirtää pedofiilien 
sivustoja välittömästi yhdeltä palvelimelta toiselle, tällaisten internetsivujen ylläpitäjät 
onnistuvat liian usein pysymään nimettöminä ja tavoittamattomissa. Nopeus, jolla tämä uhka 
laajenee, edellyttää yhtä nopeaa tutkintatekniikan kehittämistä sekä EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä.

2. ESITTELIJÄN KANTA
Käsiteltävänä olevalla direktiiviehdotuksella pyritään luomaan kaikenlaisen lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston sekä lapsipornografiaan liittyvien rikosten ehkäisyä ja 
niistä syytteeseenpanoa koskeva EU:n viitekehys. Tämän lisäksi ehdotuksella otetaan 
käyttöön rikosten ennaltaehkäisyä ja uhrien suojelua koskevat yhteiset säännökset. 
Direktiiviehdotuksessa toistetaan hyvin pitkälti parlamentin lasten seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta 3. helmikuuta 2009 antama suositus. Ehdotus sisältää myös 
monia Euroopan neuvoston yleissopimuksessa lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan esille tuotuja näkökohtia. Enemmistö EU:n jäsenvaltioista 
ei vielä ole ratifioinut kyseistä yleissopimusta, mutta se on kuitenkin elintärkeä 
kansainvälinen väline, jonka avulla voidaan varmistaa lasten suojelu hyväksikäytöltä. 
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Ehdotuksessa otetaan huomioon uudentyyppiset Euroopan laajuiset rikokset, jotka liittyvät 
erityisesti tietotekniikan ja teknologian kehityksestä aiheutuviin uusiin uhkiin. Sellaiset 
käsitteet, kuin lapsipornografia, lapsipornografiaa sisältävä aineisto, lapsiprostituutio ja 
pornografian esittäminen, on määritelty selkeästi ja vahvistettu siten yhdenmukainen 
vähimmäissääntökokonaisuus, jolla varmistetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä 
asianmukaiset välineet lasten suojelemiseksi. Esittelijä katsoo lisäksi, että tekstiin on tarpeen 
sisällyttää seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevan suojaikärajan määritelmä, sillä se on 
ensisijainen tekijä rikosta arvioitaessa ja ennen kaikkea keskeinen seikka 
seuraamusjärjestelmien ja kyseisistä rikoksista langetettavien rangaistusten pidentämisen 
kannalta. Direktiivissä säädetään vähimmäisrangaistuksista 22 rikoksen tapauksessa estämättä 
kuitenkaan jäsenvaltioita ottamasta käyttöön ankarampia toimenpiteitä ja rangaistuksia.
Uusien rikosten joukossa luottamus- tai auktoriteettiasemassa olevien tai vaikutusvaltaa 
lapseen perhepiirissä omaavien henkilöiden harjoittama hyväksikäyttö on sisällytetty 
ehdotukseen ja määritelty rangaistavaksi teoksi. Sellaisille henkilöille, jotka tekevät rikoksen, 
jossa on osallisena fyysisesti tai henkisesti vammainen tai puolustuskyvyttömässä tilassa 
oleva lapsi, langetetaan ankarammat rangaistukset.

Lapsia suojellaan Euroopan tasolla houkuttelulta seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa. 
Esittelijä on myös sisällyttänyt tekstiin erityisen säännöksen, joka koskee moninkertaiseen 
lasten houkutteluun seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa syyllistyviä henkilöitä, jotka 
ovat toisin sanoen samanaikaisesti yhteydessä useaan lapseen houkuttelumahdollisuuksiensa 
lisäämiseksi. Kenenkään lapsiin liittyvistä rikoksista tuomitun henkilön ei pidä olla voida 
harjoittaa toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa, vaikka kyseinen 
henkilö esimerkiksi muuttaisi toiseen jäsenvaltioon. Sellaiseen työhön, jossa ollaan 
tekemisissä lasten kanssa, henkilökuntaa palkkaavilla työnantajilla on oltava oikeus saada 
toimivaltaisilta viranomaisilta rikosrekisteriin liittyviä tietoja direktiivissä säädetyistä 
rikoksista annetuista tuomioista tai mahdollisista kyseisiin rikoksiin liittyvistä 
lisätoimenpiteistä. Kaikkien jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä tällaisten tietojen nopean vaihtamisen mahdollistamiseksi. Jos vakavia 
epäilyksenaiheita ilmenee henkilön jo tultua rekrytoiduksi työpaikkaan, työnantajilla on vielä 
siinäkin tapauksessa oltava oikeus saada tällaisia tietoja. Oikeushenkilön vastuuta koskevassa 
asiassa esittelijä halusi sisällyttää tekstiin lisäseuraamuksena pornografisen aineiston ja 
kaikkien sen avulla hankittujen tulojen välittömän takavarikoinnin. Jäsenvaltioiden on 
helpotettava ja tehostettava yhteistyötään kansallisten pankkien ja suurimpien 
luottokorttiyhtiöiden kanssa varmistaakseen, että lasten hyväksikäytön yhteydessä internetissä 
suoritetut maksut voidaan jäljittää.
Jäsenvaltioilla on oltava erityinen oikeudellinen velvoite langettaa rangaistuksia unionin 
kansalaisten tai jossakin EU:n jäsenvaltiossa vakituisesti asuvien henkiöiden ulkomailla 
tekemistä, lapsiin kohdistuvista rikoksista eli seksiturismista. Esittelijä on myös sisällyttänyt 
tekstiin viittauksen raskauttaviin asianhaaroihin sellaisia tapauksia silmällä pitäen, joissa tässä 
direktiivissä määriteltyjä rikoksia tehdään seksiturismin yhteydessä. Joka kerta kun joku lataa 
lapsipornografiaa sisältäviä kuvia ja materiaalia ja ottaa ne käyttöönsä, lasta ikään kuin 
hyväksikäytetään uudelleen. Tämän direktiivin tavoitteena on internetissä olevan materiaalin 
välitön poistaminen. Silloin kun materiaalin poistaminen välittömästi ei ole mahdollista 
(tapauksissa, joissa lähteen tuhoaminen voi olla vaikeampaa, kuten esimerkiksi jos 
palveluntarjoajat sijaitsevat EU:n ulkopuolisissa maissa, joilla ei ole EU:n kanssa 
yhteistyösopimusta), jäsenvaltioilla on oltava valtuudet estää pääsy kyseessä oleville 
sivustoille. Pääsyn estäminen tällaisille internetsivustoille on suoritettava kansallista 
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lainsäädäntöä noudattaen ja kaikkia yksityisyyden suojaa koskevia välineitä käyttäen. 
Kaikkien verkoston osapuolten välistä synergiaa tarvitaan, olivatpa kyseessä sitten laitokset, 
tietotekniikkaan ja postipalveluihin perehtyneet poliisit, internetpalveluntarjoajat, pankit, 
maksunvälityspalvelujen tarjoajat, yksityiset käyttäjät sekä yhdistykset. Kaikkein 
uudenaikaisimpien tekniikoiden ja ohjelmistojen käyttö on tällä alalla olennaisen tärkeää. 
Kaikkia tarjolla olevia välineitä (joista kuva-DNA on viimeisin) on hyödynnettävä mukaan 
lukien internetissä välitettävän lapsipornografian vastaisen eurooppalaisen taloudellisen 
liittoutuman tekemä työ sekä poliisivoimien ja rahoituslaitosten välinen kansainvälinen 
yhteistyö (esimerkiksi maksujen välittämisessä).
On varmistettava, että uhrit saavat suojelua, apua ja tukea tutkinnan ja oikeudenkäynnin 
aikana sekä niiden eri vaiheissa, ja lasten mielipiteet, tarpeet ja pelot on otettava huomioon. 
Oikeussuojakeinojen saantia on tarpeen helpottaa, mutta se ei saa johtaa siihen, että nuoret 
uhrit traumatisoituvat lisää tai kokevat itsensä uudelleen uhriksi osallistuttuaan 
oikeudenkäyntiin. Toimenpiteet uhrin perheen auttamiseksi ja tukemiseksi ovat yhtä lailla 
tärkeitä. Jos rikos kuitenkin on tehty perheen sisällä, lasta on suojeltava, ja päätös hänen 
asumisjärjestelyistään on tehtävä mahdollisimman harkitusti ottaen asianmukaisesti huomioon 
hänen etunsa ja mielipiteensä. Lisäksi kaikkiin suojelu- ja tukivälineisiin on sisällyttävä 
toimenpiteitä oletettujen hyväksikäytön tai riiston uhrien auttamiseksi. Lapsia 
oikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa tukeville alan työntekijöille sekä uhrien kanssa jollakin 
tavoin tekemisissä olevalle henkilökunnalle on annettava erityiskoulutusta. Niin ikään 
rikosten ehkäisemiseksi tarvitaan asianmukaisia toimenpiteitä ja hoito-ohjelmia. Käsiteltävänä 
olevan direktiivin keskeinen ydin on lapsiystävällinen oikeusjärjestelmä. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tehokkaiden lastensuojelumekanismien 
käyttöönottamiseksi mukaan lukien monialaisten laitosten perustaminen, jotta voidaan 
varmistaa, että uhrit saavat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tarvitsemansa avun, joko 
kouluttamalla henkilökuntaa tai turvautumalla sellaisten kansalaisjärjestöjen apuun, joilla on 
kokemusta avun antamisesta seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston uhreille. 
Kansalaisyhteiskunnalla on erityisen tärkeä rooli kyseisissä asioissa, ja siihen on tarpeen 
kohdistaa tiedotuskampanjoja.


