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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti spolni zlorabi in 
spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji, ki razveljavlja Okvirni sklep 
2004/68/PNZ
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0094),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 82(2) in člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0088/2010),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov (A7–0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

(1) Spolna zloraba in spolno izkoriščanje 
otrok, vključno z otroško pornografijo, 
pomenita hudo kršitev temeljnih pravic, 
zlasti pravic otrok do zaščite in skrbi za 
zagotovitev njihove dobrobiti, kot je 
določeno v Konvenciji ZN o otrokovih 
pravicah in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

(1) Spolna zloraba in spolno izkoriščanje 
otrok, vključno z otroško pornografijo, 
pomenita hudo kršitev temeljnih pravic, 
zlasti pravic otrok do zaščite in skrbi za 
zagotovitev njihove dobrobiti, kot je 
določeno v Konvenciji ZN o otrokovih 
pravicah in njenem izbirnem protokolu, 
Konvenciji Sveta Evrope o zaščiti otrok 
pred spolnim izkoriščanjem in spolnim 
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zlorabljanjem in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah (listina).

Or. en

Obrazložitev

Treba je navesti dodatne notranje instrumente, zlasti Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok 
pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem iz leta 2007 kot najsodobnejši 
mednarodni instrument na tem področju.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(1a) S pravno zavezujočo naravo določb 
listine je bila skladno s členom 6 Pogodbe 
o Evropski uniji uvedena nova faza v 
ravni zaščite otrok, saj člen 24(2) listine 
predvideva vključevanje zaščite otrok. 
Poleg tega večletni stockholmski program 
– odprta in varna Evropa, ki služi 
državljanom in jih varuje1, ki ga je sprejel 
Evropski svet, namenja jasno prednost 
boju proti spolni zlorabi in spolnem 
izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. 
_________

UL L 115, 4.5.2010, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je postala Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah pravno v celoti zavezujoča naravo, njen 24. člen pa določa, da se pri vseh ukrepih 
organov javne uprave ali zasebnih institucij, ki zadevajo otroke, upošteva največja korist 
otroka.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3a) Treba je okrepiti pravice otrok žrtev v 
kazenskih postopkih, ki naj poleg pravic iz 
Okvirnega sklepa 2004/68/PNZ 
vključujejo tudi pravice, kot je na primer 
obvezno in brezplačno pravno svetovanje 
in zastopanje v vseh primerih spolne 
zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok. 

Or. en

Obrazložitev

Pravno svetovanje otrokom žrtvam spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja in njihovo 
zastopanje bi moralo biti v vseh primerih obvezno in brezplačno, saj otrok takšno svetovanje 
in zastopanje potrebuje, da v celoti razume in uporabi svoje pravice.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7a) Države članice bi morale z 
doseganjem najvišje ravni preprečevanja 
zagotoviti spodbujanje in varstvo 
otrokovih pravic pred vsemi oblikami 
spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. 
To direktivo je treba obravnavati kot 
sestavni del celostnih ukrepov za 
zagotavljanje preprečevanja, zlasti z 
ustreznimi programi šolskega 
izobraževanja, ki potekajo tudi v okviru 
rednega izobraževalnega sistema, 
kampanjami ozaveščanja, raziskavami, 
izmenjavo najboljših praks in 
sodelovanjem med javnimi organi in 
nevladnimi organizacijami, ponudniki 
storitev in turističnimi operaterji, glede 
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nevarnosti spolne zlorabe, spolnega 
izkoriščanja in otroške pornografije, pa 
tudi glede pravic žrtev in ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti v primeru zlorabe ali suma 
zlorabe. Ti ukrepi bi morali biti usmerjeni 
v vse vpletene stranke, vključno z otroki, 
starši in strokovnimi delavci v 
izobraževanju. Te cilje bi bilo treba 
upoštevati kot sestavni del pogajanj Unije 
s tretjimi državami.

Or. en

Obrazložitev

Določbe o kazenskih vidikih in preprečevalnih ukrepih glede zaščite otrok pred zlorabo, bi 
bilo treba obravnavati kot sestavni del celostnega pristopa, namenjenega doseganju ciljev, 
dogovorjenih na Konvenciji Evropskega sveta z Lanzaroteja, glede ozaveščanja oseb, ki imajo 
redne stike z otroki v šoli, zdravstvu, socialni zaščiti, sodstvu, organih pregona ter na 
področju športa, kulture in dejavnosti za prosti čas, o zaščiti in pravicah otrok.

Predlog spremembe5

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) Preiskovanje kaznivih dejanj in 
vlaganje obtožnic v kazenskih postopkih bi 
bilo treba poenostaviti, da se upoštevata 
stiska otrok žrtev pri prijavi zlorabe in 
anonimnost storilcev kaznivih dejanj na 
spletu. Za zagotovitev uspešnih preiskav in 
pregona kaznivih dejanj iz te direktive bi 
bilo treba osebam, pristojnim za preiskave 
in pregon teh kaznivih dejanj, zagotoviti 
učinkovita preiskovalna orodja. Ta orodja 
lahko vključujejo tajne operacije, 
prestrezanje komunikacij, tajno 
nadzorovanje, vključno z elektronskim 
nadzorovanjem, spremljanje bančnih 
računov in druge finančne preiskave.

(8) Preiskovanje kaznivih dejanj in 
vlaganje obtožnic v kazenskih postopkih bi 
bilo treba poenostaviti, da se upoštevata 
stiska otrok žrtev pri prijavi zlorabe in 
anonimnost storilcev kaznivih dejanj na 
spletu. Za zagotovitev uspešnih preiskav in 
pregona kaznivih dejanj iz te direktive bi 
morale države članice spodbujati vse 
osebe, ki v dobri veri sumijo, da gre za 
spolno zlorabo ali izkoriščanje otroka, ali 
so o tem seznanjene, naj to sporočijo 
pristojnim službam. Glede sistema za 
prijavo spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja otrok in pomoči otrokom, ki 
to potrebujejo, bi bilo treba promovirati 
odprte telefonske številke Unije in sicer 
številko 116 000 za pogrešane otroke, 
številko 116 006 za žrtve kaznivih dejanj 
in številko 116 111 za otroke, ki so bile 
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uvedene z Odločbo Komisije št. 
2007/116/ES z dne 15. februarja 2007 o 
rezervaciji nacionalnega območja 
oštevilčenja, ki se začenja z 116 , za 
usklajene številke za usklajene storitve z 
družbeno vrednostjo1, kot je bila 
spremenjena z Odločbo št. 2009/884/ES z 
dne 30. novembra 20091, ter upoštevati 
izkušnje, pridobljene iz njihove uporabe.
___________

1 UL L 49, 17.2.2007, str. 30.
2 UL L 317, 3.12.2009, str. 46.

Or. en

Obrazložitev

Treba je izpostaviti spodbujanje prijavljanja primerov spolne zlorabe in izkoriščanja otrok. V 
zvezi s tem je treba preučiti in upoštevati obstoječe mehanizme EU (telefonske številke z 
družbeno vrednostjo).

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8a) Za zagotovitev hitrega in 
učinkovitega dostopa do kazenskih 
evidenc in do mednarodnih podatkovnih 
zbirk o zlorabi otrok bi bilo treba osebam, 
pristojnim za preiskavo in pregon teh 
kaznivih dejanj, zagotoviti učinkovita 
preiskovalna orodja in polno čezmejno 
sodelovanje, saj imajo otroci pravico do 
državne zaščite pred tako hudimi oblikami 
motenja bistvenih vidikov njihovega 
zasebnega življenja, in sicer v obliki 
uspešnega odvračanja, kar je potrdilo tudi 
Evropsko sodišče za človekove pravice. Ta 
orodja lahko vključujejo razkritje 
identitete internetnih uporabnikov, tajne 
operacije, prestrezanje komunikacij, tajno 
nadzorovanje, vključno z elektronskim 
nadzorovanjem, spremljanje bančnih 
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računov ali prenosov in druge finančne 
preiskave, pri čemer upoštevajo načelo 
sorazmernosti ter so predmet sodnega 
preskusa.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba preiskovalnih orodij bi morala biti omenjena v ločeni uvodni izjavi, ki navaja 
njihove omejitve skladno z osnovnimi načeli človekovih pravic, kot sta sorazmernost in sodni 
preskus. Zaradi narave kaznivih dejanj in številnih primerov slabe komunikacije pri 
identifikaciji pedofilov med državami članicami, je treba spodbujati čezmejni sistem 
obveščanja nacionalne policije, da se zagotovi polno sodelovanje v okviru preiskovalnih 
sistemov, ki bo preprečevalo tveganja in omogočalo identifikacijo storilcev kaznivih dejanj ter 
identifikacijo in zaščito žrtev.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Predlog Komisije Predlog spremembe

(9) Pravila o pristojnosti je treba 
spremeniti, da se zagotovi, da osebam iz 
Evropske unije, ki spolno zlorabljajo ali 
izkoriščajo otroke, grozi pregon, tudi če 
kazniva dejanja storijo zunaj Evropske 
unije, zlasti v okviru tako imenovanega 
spolnega turizma.

(9) Pravila o pristojnosti je treba 
spremeniti, da se zagotovi, da osebam iz 
Evropske unije, ki spolno zlorabljajo ali 
izkoriščajo otroke, grozi pregon, tudi če 
kazniva dejanja storijo zunaj Evropske 
unije, zlasti v okviru tako imenovanega 
otroškega spolnega turizma. Kazniva 
dejanja zoper otroke v kontekstu 
potovanja v tujino je treba obravnavati, 
kot da so bila storjena v oteževalnih 
okoliščinah.

Or. en

Obrazložitev

Otroški spolni turizem narašča zaskrbljujoče hitro in pušča uničujoče posledice na milijonih 
otrok po svetu. Že v uvodni izjavi bi bilo treba poudariti, da je za okrepitev preprečevanja te 
prakse bistvenega pomena okrepiti odvračanje, in sicer z zagotovitvijo višjih kazni za kazniva 
dejanja, kadar so storjena v tujini v kontekstu potovanja.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10) Ukrepe za zaščito otrok žrtev je treba 
sprejeti v njihovo korist ob upoštevanju
ocene njihovih potreb. Otroci žrtve morajo 
imeti enostaven dostop do pravnih 
sredstev, vključno z brezplačnim pravnim 
svetovanjem in zastopanjem ter ukrepi za 
obravnavo navzkrižja interesov, če do 
zlorabe pride v družini. Poleg tega je treba 
otroke žrtve, ki o svojem primeru obvestijo 
pristojne organe, zaščititi pred sankcijami, 
na primer v okviru nacionalne zakonodaje 
o priseljevanju in prostituciji.  Otroci žrtve 
tudi ne smejo imeti dodatnih travm zaradi 
zaslišanj ali vizualnih stikov s storilci 
kaznivih dejanj v okviru sodelovanja v 
kazenskih postopkih. 

(10) Ukrepe za zaščito otrok žrtev in 
ukrepe za prilagoditev sodnega sistema, ki 
jih obravnava, je treba sprejeti v njihovo 
korist ob upoštevanju ocene njihovih 
potreb in njihove pravice do zaščite pred 
tveganjem ponovne viktimizacije, zlasti 
prek kršitev njihove zasebnosti, ob 
primernem upoštevanju njihovih mnenj in 
pogledov, kot na primer predvidevajo 
smernice ZN za pravosodne postopke v 
zadevah, povezanih z otroki žrtvami in 
pričami kriminalnih dejanj ter smernice 
odbora ministrov Sveta Evrope za 
otrokom prijazno pravosodje. Otroci žrtve 
morajo imeti enostaven dostop do pravnih 
sredstev, vključno z brezplačnim pravnim 
svetovanjem in zastopanjem ter ukrepi za 
obravnavo navzkrižja interesov, če do 
zlorabe pride v družini. Glede tega bi 
morali biti v celoti obveščeni o svojih 
pravicah, storitvah, ki so jim na voljo, 
napredku in rezultatih postopkov, 
zagotoviti pa bi bilo treba tudi pravno 
svetovanje in zastopanje v zvezi z 
uveljavljanjem odškodnine. Poleg tega je 
treba otroke žrtve, ki o svojem primeru 
obvestijo pristojne organe, zaščititi pred 
sankcijami, na primer v okviru nacionalne 
zakonodaje o priseljevanju in prostituciji. 
Otroci žrtve tudi ne smejo imeti dodatnih 
travm zaradi zaslišanj ali vizualnih stikov s 
storilci kaznivih dejanj v okviru 
sodelovanja v kazenskih postopkih.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti sekundarno viktimizacijo Velja tudi poudariti, da morajo biti sodni 
postopki, ki obravnavajo otroke in zlasti otroke žrtve, prilagojeni njihovim potrebam, kot 
predvidevajo nedavno sprejete smernice Odbora ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno 



PE452.564v03-00 12/31 PR\854659SL.doc

SL

pravosodje, ki sta jih pozdravili Evropska komisija in Agencija EU za temeljne pravice. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10a) Otroci, ki so žrtve spolne zlorabe in 
spolnega izkoriščanja, bi morali prejeti 
kratkoročno in dolgoročno pomoč. Vsaka 
škoda, ki jo otroku povzročita spolna 
zloraba in spolno izkoriščanje, je 
pomembna in jo je treba obravnavati. 
Zaradi narave škode, ki jo povzročita 
spolna zloraba in spolno izkoriščanje, je 
treba tako pomoč zagotavljati tako dolgo, 
kot je potrebno za otrokovo popolno 
fizično in psihološko okrevanje, po potrebi 
pa se pomoč nadaljuje v odraslost.

Or. en

Obrazložitev

Treba je opozoriti, da otroci, ki so bili žrtev spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja, 
potrebujejo dolgoročno pomoč. 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10b) Da bi preprečile stik med otroki 
žrtvami in storilci po začetku kazenskega 
postopka, bi morale države članice, še 
preden pride do obsodbe, izvajati 
preprečevalne zaščitne ukrepe v skladu s 
svojo nacionalno zakonodajo. Otrokom 
žrtvam in njihovim družinam bi bilo treba 
zagotoviti ugodnost čezmejne zaščite pred 
storilci kaznivega dejanja v okviru 
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evropske odredbe o zaščiti. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da otroci in njihove družine potrebujejo zaščito že ob prijavi kaznivega 
dejanja, preden pride do obsodbe.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Otroška pornografija, ki zajema 
podobe spolne zlorabe, je posebna vrsta 
vsebine, ki se ne more šteti za izražanje 
mnenja Za boj proti njej je treba nujno 
zmanjšati obtok gradiva o zlorabi otrok, in 
sicer tako, da se storilcem kaznivih dejanj 
oteži nalaganje takih vsebin na javno 
dostopen splet. Zato je potrebno 
ukrepanje, da se vsebine odstranijo že na 
izvoru in da se aretirajo osebe, ki 
razširjajo ali s spleta prenašajo podobe 
zlorabe otrok.  EU si mora zlasti z 
okrepljenim sodelovanjem s tretjimi 
državami in mednarodnimi organizacijami 
prizadevati, da se organom tretjih držav 
olajša učinkovito ukinjanje spletnih strani z 
otroško pornografijo, ki izvirajo z 
njihovega ozemlja. Ker se je izkazalo, da je 
odstranjevanje teh vsebin zapleteno, zlasti 
kadar se izvirno gradivo ne nahaja v EU, je 
treba vzpostaviti tudi mehanizme za 
preprečevanje dostopa z ozemlja Unije do 
internetnih strani, za katere je ugotovljeno, 
da vsebujejo ali razširjajo otroško 
pornografijo. V ta namen so lahko primerni 
različni mehanizmi, vključno z 
omogočanjem, da pristojni pravosodni 
organi ali policija zahtevajo to prepoved 
dostopa, ter s podpiranjem in 
spodbujanjem ponudnikov internetnih 
storitev, da prostovoljno oblikujejo 

(13) Otroška pornografija, ki zajema 
gradivo o zlorabi otrok, je posebna vrsta 
vsebine, ki se ne more šteti za izražanje 
mnenja. Za boj proti njej je treba nujno 
zagotoviti popolno odstranitev podob z 
izvora na spletu. Poleg tega lahko države 
članice ukrepajo s sredstvi, ki se jim zdijo 
najbolj primerna za takojšen poseg, da 
zaustavijo nadaljnje ogledovanje in 
prenašanje podobe in preprečijo nadaljnje 
posledice za žrtev. V vsakem primeru bi 
morale države članice takoj začeti 
postopke za popolno odstranitev podob z 
izvora in za identifikacijo storilcev. EU si 
mora zlasti z okrepljenim sodelovanjem s 
tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami prizadevati, da se organom 
tretjih držav olajša učinkovito ukinjanje 
spletnih strani z otroško pornografijo, ki 
izvirajo z njihovega ozemlja. Ker se je 
izkazalo, da je odstranjevanje teh vsebin 
zapleteno, zlasti kadar se izvirno gradivo 
ne nahaja v EU, je treba vzpostaviti tudi 
mehanizme za preprečevanje dostopa z 
ozemlja Unije do internetnih strani, za 
katere je ugotovljeno, da vsebujejo ali 
razširjajo otroško pornografijo. V ta namen 
so lahko primerni različni mehanizmi, 
vključno s podporo pravosodnim in 
policijskim organom, da se jim omogoči 
dostop do najbolj naprednih preiskovalnih 
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kodekse ravnanja in smernice za 
preprečevanje dostopa do teh spletnih 
strani. Tako zaradi odstranitve vsebin o 
zlorabi otrok kot zaradi preprečevanja 
dostopa do njih je treba vzpostaviti in 
okrepiti sodelovanje med organi javne 
uprave, zlasti za zagotovitev, da so 
nacionalni seznami spletnih strani, ki 
vsebujejo otroško pornografijo, čim bolj 
popolni, in za preprečitev podvajanja dela. 
Pri vseh teh ukrepih je treba upoštevati 
pravice končnih uporabnikov, obstoječe 
pravne in pravosodne postopke ter 
skladnost z Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah. V okviru 
programa za varnejši internet je bilo 
vzpostavljeno omrežje odprtih telefonskih 
številk, katerega namen je zbirati 
informacije ter zagotoviti pokritost in 
izmenjavo poročil o glavnih vrstah 
nezakonitih spletnih vsebin.

tehnik, kot je foto DNK, ter izmenjava 
najboljših praks. Ponudnike internetnih 
storitev bi bilo treba spodbujati, da 
prostovoljno oblikujejo kodekse ravnanja 
in smernice za preprečevanje dostopa do 
spletnih strani, ki vsebujejo otroško 
pornografijo. Tako zaradi odstranitve 
vsebin o zlorabi otrok kot zaradi 
preprečevanja dostopa do njih je treba 
vzpostaviti in okrepiti sodelovanje med 
organi javne uprave, zlasti za zagotovitev, 
da so nacionalni seznami spletnih strani, ki 
vsebujejo otroško pornografijo, čim bolj 
popolni, in za preprečitev podvajanja dela. 
Pri vseh teh ukrepih je treba upoštevati 
pravice končnih uporabnikov, obstoječe 
pravne in pravosodne postopke ter 
skladnost z Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah. V okviru 
programa za varnejši internet je bilo 
vzpostavljeno omrežje odprtih telefonskih 
številk, katerega namen je zbirati 
informacije ter zagotoviti pokritost in 
izmenjavo poročil o glavnih vrstah 
nezakonitih spletnih vsebin.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je glavni cilj popolna odstranitev podob s spleta, je v interesu otroka, da se v 
najkrajšem času onemogoči dostop do njih. Zato je treba državam članicam omogočiti, da 
poleg tega, da poskušajo odstraniti podobe s spleta, začnejo tudi izvajati postopke za 
preprečevanje dostopa do spletnih strani, če je to v interesu otroka. Najnovejši razvoj 
tehnologij IKT omogoča sledenje delčku teh podob na spletu s tehniko, imenovano foto DNK. 
Organi držav članic EU bi morali imeti te tehnike na voljo ter si jih izmenjevati.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13a) Osebni podatki, ki se obdelujejo pri 
izvajanju te direktive, bi morali biti 
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varovani v skladu z Okvirnim sklepom 
Sveta 2008/977/PNZ z dne 
27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah1, in v skladu z načeli, 
določenimi v konvenciji Sveta Evrope z 
dne 28. januarja 1981 o varstvu 
posameznikov pri avtomatski obdelavi 
osebnih podatkov, ki so jo ratificirale vse 
države članice.
_________________

1 UL L 350, 30.12.2008, str. 60.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka obdelava osebnih podatkov v okviru te direktive mora biti v celoti skladna s standardi 
varstva podatkov EU in Sveta Evrope.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(13b) Direktiva bi morala biti v celoti 
skladna z Direktivo 2011/...EU 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti žrtev, ki nadomesti 
Okvirni sklep št. 2002/629/PNZ, saj so 
bile nekatere žrtve trgovine z ljudmi tudi 
otroci žrtve spolne zlorabe in spolnega 
izkoriščanja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da sta ta direktiva in direktiva o trgovini z ljudmi sestavni del istega boja 
proti kriminalu, zlasti zato, ker je trgovina z ljudmi povezana s spolno zlorabo in 
izkoriščanjem otrok.



PE452.564v03-00 16/31 PR\854659SL.doc

SL

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je vzpostaviti 
minimalna pravila glede opredelitve 
kaznivih dejanj in kazni na področju 
spolnega izkoriščanja otrok. Njen cilj je 
tudi uvesti skupne določbe za okrepitev 
preprečevanja kaznivih dejanj in zaščite 
žrtev.

Namen te direktive je preprečiti spolno 
zlorabo in spolno izkoriščanje otrok ter 
vzpostaviti minimalna pravila glede 
opredelitve kaznivih dejanj in kazni na 
področju spolnega izkoriščanja otrok. Njen 
cilj je tudi uvesti skupne določbe za 
okrepitev preprečevanja kaznivih dejanj in 
zaščite žrtev.

Or. en

Obrazložitev

Prav bi bilo, da se opozori na potrebo po zaščiti otrok.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) „starost, ko oseba lahko pristane na 
spolnost“ pomeni z nacionalnim zakonom 
določeno starost, ko oseba lahko sodeluje 
pri spolnih dejanjih;

Or. en

Obrazložitev

Glede na določila Konvencije Sveta Evrope z Lanzaroteja in za natančno opredelitev vsebine 
določb o kaznivih dejanjih iz členov 3 do 7 je treba jasno opredeliti starost, ko oseba lahko 
pristane na spolnost.  
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „otroška pornografija“ pomeni (b) „otroška pornografija“ ali „gradivo o 
zlorabi otrok“ pomeni

Or. en

Obrazložitev

Prav bi bilo, da se doda nova in ustreznejša terminologija „gradivo o zlorabi otrok“, njeno 
uporabo pa bi bilo treba spodbujati. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za izkoriščanje zlorabe otrok bi morale veljati strožje kazni.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Za izkoriščanje zlorabe otrok bi morale veljati strožje kazni.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za izkoriščanje zlorabe otrok bi morale veljati strožje kazni.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za izkoriščanje zlorabe otrok bi morale veljati strožje kazni.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za izkoriščanje zlorabe otrok bi morale veljati strožje kazni.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za izkoriščanje zlorabe otrok bi morale veljati strožje kazni.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da je kaznivo naslednje 

1. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da je kaznivo naslednje 
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naklepno ravnanje: naklepno ravnanje:
Nagovarjanje odrasle osebe z uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij za srečanje z otrokom, ki še ni 
dopolnil starosti, ko lahko pristane na 
spolnost v skladu z nacionalno 
zakonodajo, da bi ta oseba storila katero 
koli kaznivo dejanje iz člena 3(3) in 
člena 5(6), pri čemer so nagovarjanju 
sledila materialna dejanja, ki so imela za 
posledico takšno srečanje, se kaznuje z 
najvišjo zaporno kaznijo najmanj dveh let.

Nagovarjanje odrasle osebe z uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij za srečanje z otrokom, da bi ta 
oseba storila katero koli kaznivo dejanje iz 
člena 3(3) in člena 5(6), pri čemer so 
nagovarjanju sledila materialna dejanja, ki 
so imela za posledico takšno srečanje, se 
kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo najmanj 
dveh let. 

1a. Če je dokazano, da je storilec 
kaznivega dejanja namerno uporabil 
tehnološka sredstva, da bi kot ciljno 
skupino dosegel veliko število otrok in s 
tem povečal svoje možnosti za storitev 
kaznivega dejanja, morajo države članice 
zagotoviti, da se ne glede na prejšnje 
obsodbe za ista kazniva dejanja tako 
ravnanje obravnava kot obteževalna 
okoliščina, zanj pa veljajo višje kazni kot 
za kaznivo dejanje navezovanja stikov z 
otroki za spolne namene.

Or. en

Obrazložitev

Za tovrstna „kazniva dejanja navezovanja stikov“ bi morale veljati strožje kazni, če do njih 
prihaja sistematično in zato, da si storilec kaznivega dejanja najde čim več otrok in ima s tem 
več možnosti za uspeh.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe člena 3(2) (glede priče spolnega 
dejanja) in člena 3(3), člena 4(2) in člena 
4(4) ter člena 5 ne veljajo za sporazumna 
spolna dejanja med otroki ali sodelujočimi 
osebami, ki so si blizu po starosti in stopnji 
fizičnega in psihičnega razvoja ali zrelosti, 
če dejanja ne vključujejo kakršne koli 

Določbe člena 3(2) (glede priče spolnega 
dejanja) in člena 3(3), člena 4(2) in člena 
4(4) ter člena 5 ne veljajo za sporazumna 
spolna dejanja med otroki ali sodelujočimi 
osebami, ki so si blizu po starosti in stopnji 
fizičnega in psihičnega razvoja ali zrelosti, 
če dejanja ne vključujejo kakršne koli 
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zlorabe. zlorabe in so v skladu z nacionalno 
zakonodajo glede starosti, ko oseba lahko 
pristane na spolnost.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi spoštovanja načela subsidiarnosti in ker so za to področje še vedno pristojne države 
članice, ki k problematiki pristopajo glede na tradicijo, bi bilo prav, da se doda navedba na 
nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da se v 
primeru, da kazniva dejanja v zvezi z 
otroško pornografijo po členu 5 zagreši 
otrok, uporabijo ustrezni alternativni 
ukrepi, prilagojeni posebnim prevzgojnim 
potrebam po nacionalni zakonodaji, pri 
čemer se upošteva starost storilca 
kaznivega dejanja, dejstvo, da se je treba 
izogibati inkriminaciji, in cilj ponovne 
vključitve otroka v družbo.

Or. en

Obrazložitev

Glede na kazniva dejanja, povezana z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki  
med otroki naraščajo že na šolski ravni in so pogosto sredstvo za ustrahovanje, je zelo 
pomembno, da se takšno obnašanje kaznuje z ustreznimi ukrepi tudi, če je storilec otok.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) kaznivo dejanje je bilo storjeno kot 
del organizirane dejavnosti z osnovnim 
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namenom pridobitve sredstev;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se zaustavi izkoriščanje zlorabljenih otrok za pridobivanje sredstev. 

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) kaznivo dejanje je bilo storjeno med 
potovanjem v tujino, če je bilo potovanje 
organizirano ali je do njega prišlo z 
osnovnim namenom storitve katerih koli 
kaznivih dejanj iz členov 3 do 6;

Or. en

Obrazložitev

Otroški spolni turizem narašča zaskrbljujoče hitro in pušča uničujoče posledice na milijonih 
otrok po svetu. Že v uvodni izjavi bi bilo treba poudariti, da je za učinkovitejše preprečevanje 
te prakse bistvenega pomena okrepiti odvračanje, in sicer z višjimi kaznimi za kazniva 
dejanja, kadar so storjena v tujini v kontekstu potovanja.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da se prepreči tveganje ponovitve
kaznivih dejanj, države članice z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se lahko 
fizični osebi, ki je bila obsojena zaradi 
katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 
do 7, začasno ali za stalno prepreči 
izvajanje dejavnosti, ki vključujejo redne 
stike z otroki. 

1. Da se prepreči tveganje ponovitve 
kaznivih dejanj, države članice z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se lahko 
fizični osebi, ki je bila obsojena zaradi 
katerega koli kaznivega dejanja iz členov 3 
do 7, začasno ali za stalno prepreči 
izvajanje poklicnih dejavnosti, ki 
vključujejo redne stike z otroki. Ukrepi iz 
tega odstavka se vključijo v kazensko 
evidenco države članice, v kateri je bila 
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oseba obsojena.

Or. en

Obrazložitev

Prav je, da se jasno navede, da določba velja za poklicne dejavnosti, ki vključujejo redne stike 
z otroki.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da se ukrep iz odstavka 1 
vključi v kazensko evidenco države 
članice, v kateri je bila oseba obsojena. 

2. Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da imajo delodajalci ob 
iskanju ustreznih kandidatov za 
opravljanje poklicnih dejavnosti, ki 
vključujejo stike z otroki, pravico do tega, 
da od pristojnih organov pridobijo 
informacije o tem, ali so bile te osebe 
obsojene kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, 
oziroma o vsakršnem dodatnem ukrepu, 
ki bi bil povezan s tako obsodbo in ki tem 
osebam prepoveduje opravljanje 
dejavnosti, ki vključujejo stike z otroki. Če 
bi resen dvom nastopil med delovnim 
razmerjem, lahko delodajalci v skladu z 
nacionalno zakonodajo za takšne 
informacije zaprosijo tudi po tem, ko je 
oseba že zaposlena. Organi držav članic 
na vsakršen ustrezen način in v skladu z 
nacionalno zakonodajo zagotovijo, da je 
takšne informacije možno dobiti tudi iz 
kazenskih evidenc v drugih državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da ima delodajalec celovit dostop do kazenskih evidenc, ki vsebujejo obsodbe, 
pa tudi do informacij o prepovedi, bodisi v lastni državi ali v drugih državah članicah EU. Še 
več, če bi delodajalec potem, ko je oseba že zaposlena na delovno mesto, kjer ima opravka z 
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otroki, izvedel, da je bila ta oseba v drugi državi članici obsojena pedofilije, bi moral biti 
upravičen do pridobitve informacij o tem tudi po njeni zaposlitvi.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od člena 7(2) in člena 
9(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2009/315/PNZ o organizaciji in vsebini 
izmenjave informacij iz kazenske evidence 
med državami članicami, države članice z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se za 
učinkovito izvajanje ukrepa, ki osebi 
začasno ali za stalno preprečuje izvajanje 
dejavnosti, ki vključujejo redne stike z 
otroki, zlasti če država članica prosilka 
dostop do nekaterih dejavnosti pogojuje z 
zahtevo, da kandidati niso obsojeni za 
nobeno kaznivo dejanje iz členov 3 do 7 te 
direktive, informacije o prepovedi, ki 
izhaja iz obsodbe za katero koli kaznivo 
dejanje iz členov 3 do 7 te direktive, 
posredujejo, kadar zanje v skladu s 
členom 6 navedenega okvirnega sklepa 
zaprosi osrednji organ države članice, 
katere državljan je zadevna oseba, in da se 
lahko osebni podatki glede takih prepovedi 
iz člena 7(2) in (4) navedenega okvirnega 
sklepa v vsakem primeru uporabijo za ta 
namen.

3. Z odstopanjem od člena 7(2) in člena 
9(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2009/315/PNZ o organizaciji in vsebini 
izmenjave informacij iz kazenske evidence 
med državami članicami, države članice 
pri odgovorih na zahteve pristojnih 
organov drugih držav članic, vloženih v 
skladu s členom 10(2), zagotovijo polno 
sodelovanje in dostopnost do vseh 
informacij. Osebni podatki glede takih 
prepovedi iz člena 7(2) in (4) navedenega 
okvirnega sklepa se lahko v vsakem 
primeru uporabijo za ta namen.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba polno sodelovanje in izmenjavo informacij, če države članice to zahtevajo.
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Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) odvzem sredstev, pridobljenih s 
kaznivim dejanjem.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da sredstva, pridobljena s kaznivim dejanjem, ne ostanejo v lasti 
kriminalne združbe ali storilca kaznivega dejanja.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za prispevek k ustanovitvi 
mednarodne zbirke slik spolno 
izkoriščanih otrok. 

Or. en

Obrazložitev

Za opozarjanje policije o spolnem izkoriščanju otrok in identifikacijo žrtev je treba 
razpolagati s hitrim alarmom, ki bi opozarjal na strani, ki vsebujejo otroško pornografijo.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) je kaznivo dejanje storjeno v korist (d) kaznivo dejanje storjeno v korist pravne 
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pravne osebe s sedežem na ozemlju 
zadevne države članice.

osebe s pravnim sedežem ali krajem 
registracije na ozemlju te države članice.

Or. en

Obrazložitev

Včasih kraj, kjer ima nekdo registrirano dejavnost, ne ustreza pravnemu sedežu. Jurisdikcija 
pa mora veljati v obeh primerih.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice v primeru spolne 
zlorabe in spolnega izkoriščanja v družini 
zagotovijo, da so sprejeti potrebni ukrepi 
za zaščito otroka žrtve in drugih 
družinskih članov, ki niso sodelovali v 
kaznivem dejanju, ter podporo zanje. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je paziti na psihološko ravnotežje in pravico zlorabljenih otrok, da ohranijo stike z 
družino.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo spoštovanje 
zasebnosti in podobe otrok žrtev ter 
preprečijo, da bi se v javnosti širili kakršni 
koli podatki, zaradi katerih bi bili lahko 
otroci žrtve prepoznani.

Or. en
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Obrazložitev

Otroke žrtve je treba zaščititi pred vsemi oblikami kršitve njihove zasebnosti.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) da zaslišanja otroka žrtve v največji 
možni meri potekajo brez navzočnosti 
storilca kaznivega dejanja;

Or. en

Obrazložitev
Prav je, da se doda ta določba in se otroku omogoči, da govori brez strahu pred ponovnim 
srečanjem s storilcem kaznivega dejanja.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 Člen 21
Preprečevanje dostopa do spletišč, ki 
vsebujejo otroško pornografijo

Ukinitev in preprečevanje dostopa do 
spletišč, ki vsebujejo otroško 
pornografijo

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

Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo ukinitev pri viru spletnih 
strani, ki vsebujejo ali širijo otroško 
pornografijo. Poleg tega lahko države 
članice za zaščito koristi otroka in v 
skladu z nacionalno zakonodajo določijo 
postopke za preprečevanje dostopa 
uporabnikom interneta na svojem ozemlju 
do spletnih strani, ki vsebujejo ali širijo 
otroško pornografijo. Preprečevanje 
dostopa je predmet ustreznih zaščitnih 
ukrepov, zlasti za zagotovitev, da je 
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omejeno na najnujnejše, da so uporabniki 
obveščeni o razlogih zanj in da so 
ponudniki vsebin kolikor je mogoče 
obveščeni o možnosti izpodbijanja 
prepovedi.

2. Ne glede na zgoraj navedeno države 
članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo 
ukinitev spletnih strani, ki vsebujejo ali 
širijo otroško pornografijo.

Or. en

Obrazložitev
Odstranitev vseh slik bi morala biti prednostna naloga. V korist otroka lahko države članice 
tudi takoj preprečijo dostop do določenih internetnih strani, če menijo, da je to v korist 
otroka.
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OBRAZLOŽITEV

1. OZADJE PREDLOGA

Zloraba otrok je grozovit zločin, ki prizadene fizično in duševno stanje otrok in mladostnikov 
ter jih za vedno zaznamuje. Spolno izkoriščanje spremeni otroke in mladostnike v spolne 
objekte in kuje dobiček iz njihovega trpljenja. Študije so pokazale na verjetnost, da je v 
Evropi žrtev spolnega napada od 10 % do 20 % mladoletnikov. Število otroških pornografskih 
spletnih strani stalno narašča in vsak dan se na spletu pojavi 200 novih podob. Vse to pa so 
zgolj ocene. Žrtve na podobah so vse mlajše, gradivo pa vse bolj nazorno in nasilno. Približno 
20 % oseb, obsojenih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivo dejanje ponovi. 
Veliko teh kaznivih dejanj se zgodi prav na krajih, kjer bi se morali otroci čutiti varni in 
zaščiteni. Otroška pornografija na internetu se je iz novo razvijajočega se pojava spremenila v 
veliko in zelo konkretno kriminalno grožnjo, ki temelji na prepletenosti perverznih nagnjenj 
in finančnih interesov, vse bolj pa narašča tudi tako imenovana domača produkcija. Ta pojav 
izkorišča vse tehnične zmožnosti, ki jih ponuja internet. Tako imamo na eni strani internetne 
strani za oglaševanje „blaga“, kot so videokasete, DVD-ji in CD-ji, ki vsebujejo podobe 
zlorabe otrok, na drugi strani pa družabna omrežja, klepetalnice, novičarske skupine, sezname 
poštnih naslovov, ki se uporabljajo za vzpostavljanje pedofilskih skupnosti ali za širjenje 
informacij zaradi privabljanja ali odkrivanja otroške pornografije. Končno pa je tu še možnost 
izmenjave obsežnih računalniških datotek, polnih videoposnetkov in kompilacij podob prek 
storitev „peer-to-peer“ in FTP (protokol prenosa datoteke). K vsemu temu lahko dodamo še 
širjenje MMS (storitev multimedijskih sporočil) prek mobilnih telefonov nove generacije, ki 
lahko pošiljajo podobe in videoposnetke. S to novo mobilno tehnologijo je mogoče doseči 
otroka tudi takrat, ko ni v varstvu družine. Otroška pornografija in videoposnetki so na voljo 
na strežnikih spletnih mest, ki so razsejani po medmrežju, uporabniki pa jih lahko proti 
plačilu prenesejo na svoj računalnik. Zahvaljujoč posebni programski opremi, ki lahko 
pedofilske strani hitro premika iz enega strežniškega centra v drugega, ostanejo upravljavci 
teh spletnih strani prepogosto anonimni in zmuzljivi. Hitrost, s katero ta grožnja napreduje, 
zahteva prav tako hitro oblikovanje preiskovalne tehnologije in zakonodaje, tako na ravni EU 
kot na nacionalni ravni.

2. STALIŠČE POROČEVALKE
Predlog direktive si prizadeva izoblikovati referenčni okvir EU za preprečevanje in pregon 
vseh oblik spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter kaznivih dejanj, povezanih z 
otroško pornografijo. Poleg tega predlog uvaja skupne določbe za preprečevanje kaznivih 
dejanj in zaščito žrtev in v veliki meri ponavlja priporočilo Parlamenta z dne 3. februarja 2009 
o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. Vsebuje tudi mnoge 
smernice, ki so bile navedene v Konvenciji Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim 
izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem. Večina držav članic EU Konvencije sicer še ni 
ratificirala, gre pa nedvomno za ključno mednarodno orodje, ki bo pomagalo pri zagotavljanju 
zaščite otrok pred zlorabo. Z direktivo se uvajajo nova kazniva dejanja, povezana zlasti z 
novimi tveganji, ki jih prinaša razvoj IT in tehnologije. Jasno so opredeljeni pojmi, kot so 
otroška pornografija, otroško pornografsko gradivo, otroška prostitucija in prikazovanje 
pornografije, ter določena enotna minimalna pravila, s katerimi želimo zagotoviti, da bodo v 
vseh državah članicah vzpostavljeni ustrezni instrumenti za zaščito otrok. Poleg tega se mi je 
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zdelo potrebno vključiti opredelitev starosti, ko otrok lahko pristane na spolni odnos; starost 
otroka je glavni dejavnik pri ugotavljanju kaznivega dejanja, še bolj pomembna pa je pri 
določitvi in poostritvi kazni za to kaznivo dejanje. Direktiva določa minimalne obsodbe za 22 
kaznivih dejanj, kar pa ne vpliva na odločitev držav članic, da sprejmejo strožje ukrepe in 
izrekajo strožje kazni. 
Zloraba, ki jo zakrivi oseba v družini, ki ima nad otrokom moč ali vpliv ali uživa njegovo 
zaupanje, je zajeta v novih kaznivih dejanjih in ustrezno kaznovana. Višje kazni bodo 
izrečene osebam, ki storijo kaznivo dejanje zoper otroke s fizičnimi ali duševnimi motnjami 
ali vzdrževane otroke.
Otroci bodo na evropski ravni zaščiteni pred „navezovanjem stikov“. Vključila sem tudi 
posebno določbo glede oseb, ki se odločajo za serijsko „navezovanje stikov“ in vzpostavijo 
stike s po več otroki hkrati, da bi povečali priložnosti za privabljanje otrok. Osebe, ki so bile 
obsojene zaradi kaznivih dejanje zoper otroke, ne smejo imeti možnosti, da bi opravljale 
dejavnosti, pri katerih prihaja do rednih stikov z otroki, če se na primer preselijo v drugo 
državo članico. Delodajalci, ki zaposlujejo osebe za delo, ki vključuje stik z otroki, bodo imeli 
pravico pridobiti od pristojnih organov podatke iz kazenskih evidenc o obsodbah zaradi 
kaznivih dejanj, navedenih v direktivi, oziroma o vseh dodatnih ukrepih, povezanih s temi 
dejanji. Vse države članice in pristojne oblasti bodo morale sodelovati pri hitri izmenjavi 
takih podatkov. Če se bodo po zaposlitvi pojavili resni razlogi za sum, bodo morali imeti 
delodajalci pravico, da tudi na tej točki pridobijo omenjene podatke. Glede odgovornosti 
pravnih oseb sem želela vključiti dodatno kazen takojšnjega zasega pornografskega gradiva 
ter iztržka, ki je bil z njim pridobljen. Države članice morajo omogočiti in okrepiti 
sodelovanje z nacionalnimi bankami ter glavnimi družbami, ki izdajajo kreditne kartice, da 
zagotovijo sledljivost plačil, povezanih z izkoriščanjem mladoletnikov, ki so bila opravljena 
prek spleta.
Države članice imajo posebno zakonsko obveznost, da kaznujejo kazniva dejanja zoper 
otroke, ki so jih državljani EU ali osebe, ki običajno stanujejo v eni od držav članic, storili v 
tujini (t.i. spolni turizem). Vključila sem tudi sklic na oteževalne okoliščine v primeru, da so 
bila kazniva dejanja, navedena v direktivi, storjena v kontekstu spolnega turizma. Vsakokrat, 
ko nekdo prenese in shrani podobe otroške pornografije, je to tako, kot bi bil otrok spet in spet 
zlorabljen. Direktiva si prizadeva za takojšnjo odstranitev spletnih vsebin. Kadar tega ni 
mogoče doseči takoj (na primer takrat, ko je uničenje na izvoru bolj težavno, ker imajo na 
primer ponudniki sedež v državah zunaj EU, njihova država pa nima sporazuma o 
sodelovanju z EU) morajo imeti države članice možnost, da preprečijo dostop do spletnih 
strani. Dostop do teh spletnih strani je treba preprečiti v skladu z nacionalno zakonodajo in z 
uporabo vseh orodij za varstvo zasebnosti. Vse strani v „omrežju“ morajo delovati sinergično: 
institucije, policija, specializirana za IT in poštne storitve, ponudniki interneta, banke, 
dobavitelji, ponudniki storitev finančnega posredništva , zasebni uporabniki in združenja. 
Ključna na tem področju je uporaba vrhunske tehnologije in vrhunske programske opreme. 
Vključena morajo biti vsa razpoložljiva orodja (najnovejše je foto DNK), k sodelovanju pa je 
treba privabiti tudi evropsko finančno koalicijo za boj proti razširjanju podob otroške 
pornografije na spletu ter zagotoviti mednarodno sodelovanje med policijo in bankami (na 
primer pri sledenju plačil).
Žrtvam je treba zagotoviti zaščito, pomoč in podporo med preiskavo in med sodnimi postopki, 
pa tudi v poznejši fazi, pri čemer je treba upoštevati njihova mnenja, potrebe in strahove. 
Dostop do pravnih sredstev mora biti enostaven, vendar ne sme mladim žrtvam povzročiti 
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dodatnih pretresov zaradi sodelovanja v sodnih postopkih – t.i. ponovno viktimizacijo. Prav 
tako pomembni so ukrepi za podporo družini žrtve. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v 
družinskem okolju, je treba otroka zaščititi, odločitev o tem, kje bo prebival, pa mora biti 
čimbolj premišljena, pri čemer je treba ustrezno upoštevati največjo korist otroka. Instrumenti 
zaščite in pomoči morajo obsegati ukrepe za zagotavljanje podpore domnevnim žrtvam 
zlorabe ali izkoriščanja. Delavci v sektorju, ki imajo nalogo, da otroka podpirajo v vseh fazah 
postopkov, ter osebje, ki prihaja v stik z žrtvami, morajo opraviti posebno usposabljanje. 
Potrebni so tudi programi ukrepanja in obravnave za preprečevanje kaznivih dejanj. Vodilna 
misel direktive pa je dostopen in otroku prijazen pravni sistem. Države članice morajo sprejeti 
vse ukrepe, ki so potrebni za oblikovanje učinkovitih sistemov zaščite otrok, vključno z 
vzpostavitvijo multidisciplinarnih struktur, ki bodo zagotavljale, da bodo žrtve prejele pomoč, 
ki jo potrebujejo takoj ter v daljšem obdobju, in sicer z usposabljanjem osebja ali z 
vključevanjem nevladnih organizacij, ki imajo izkušnje z zagotavljanjem pomoči žrtvam 
spolne zlorabe in izkoriščanja. Posebno vlogo bo pri tem imela civilna družba in vanjo bodo 
usmerjene kampanje informiranja in ozaveščanja.


