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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om 
upphävande av rambeslut 2004/68/RIF
(KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0094),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 82.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0088/2010),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna 
rättsliga grunden,

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Sexuella övergrepp mot barn och 
sexuell exploatering av barn, däribland 
barnpornografi, utgör allvarliga 
kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna, framför allt barns rätt till det 
skydd och den omvårdnad som behövs för 

(1) Sexuella övergrepp mot barn och 
sexuell exploatering av barn, däribland 
barnpornografi, utgör allvarliga 
kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna, framför allt barns rätt till det 
skydd och den omvårdnad som behövs för 
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deras välfärd enligt FN:s konvention om 
barnets rättigheter och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

deras välfärd enligt FN:s konvention om 
barnets rättigheter och de fakultativa 
protokollen till denna, Europarådets 
konvention om skydd för barn mot sexuell 
exploatering och sexuella övergrepp samt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan).

Or. en

Motivering

Ytterligare interna instrument måste anges här, särskilt Europarådets konvention från 2007 
om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp som är det senaste 
internationella instrumentet på detta område.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det faktum att bestämmelserna i 
stadgan är – i enlighet med artikel 6 i 
EU-fördraget – rättsligt bindande innebär 
att skyddet av barn höjs till en ny nivå i 
och med att artikel 24.2 i stadgan anger 
att skyddet av barn alltid ska komma i 
främsta rummet. Vidare ger det fleråriga, 
av Europeiska rådet antagna 
Stockholmsprogrammet – Ett öppet och 
säkert Europa i medborgarnas tjänst och 
för deras skydd1 högsta prioritet åt att 
bekämpa sexuella övergrepp mot barn, 
sexuell exploatering av barn och 
barnpornografi. 
__________

¹ EUT L 115, 4.5.2010, s. 1.

Or. en

Motivering

I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget blev Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna rättsligt bindande, därmed även skyldigheten enligt dess 
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artikel 24 för såväl offentliga myndigheter som privata institutioner att vid alla åtgärder som 
rör barn se till att barnets bästa kommer i främsta rummet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Barnoffrens rättigheter i 
straffrättsliga förfaranden bör stärkas, 
bland annat – utöver de rättigheter som 
anges i rambeslut 2001/220/RIF – vad 
gäller rättigheter som obligatorisk tillgång 
till kostnadsfri juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud i samtliga fall som rör 
sexuella övergrepp mot barn och sexuell 
exploatering av barn.

Or. en

Motivering

Det bör vara obligatoriskt att se till att alla barn som är offer för sexuella övergrepp och/eller 
sexuell exploatering har tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning och juridiskt ombud 
eftersom barn behöver sådana rådgivare och ombud till hjälp för att kunna förstå och utnyttja 
sina rättigheter.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medlemsstaterna bör se till att främja 
och skydda barns rättigheter mot alla 
former av sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering genom att vidta bästa 
möjliga förebyggande åtgärder. Detta 
direktiv bör betraktas som ett led i ett 
integrerat åtgärdspaket för att säkerställa 
förebyggande verksamhet, särskilt i form 
av lämpliga utbildningsprogram i skolor 
(även inom ramen för det ordinarie 
utbildningssystemet), kampanjer för att 
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öka medvetenheten, forskning, utbyte av 
bästa praxis samt samarbete mellan 
myndigheter och icke-statliga 
organisationer, tjänsteleverantörer och 
researrangörer när det gäller faran för 
sexuella övergrepp, sexuell exploatering 
och barnpornografi liksom när det gäller 
offrens rättigheter och de åtgärder som 
bör vidtas då sådana övergrepp kan 
konstateras eller misstänkas. Dessa 
åtgärder bör involvera samtliga berörda 
parter, inbegripet barn, föräldrar, lärare 
och annan skolpersonal. Dessa mål bör 
även ha en given plats på dagordningen 
för unionens förhandlingar med 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om de straffrättsliga aspekterna liksom om de förebyggande åtgärder som 
vidtas för att skydda barn mot övergrepp bör ses som led i ett integrerat tillvägagångssätt för 
att uppnå målsättningar i linje med Europarådets Lanzarotekonvention från 2007 för att 
främja kunskap om skydd av barn, och om barnets rättigheter, bland personer verksamma 
inom utbildning, hälsovård, social omsorg samt rätts- och polisväsende, liksom inom idrott, 
kultur och fritid, och som har regelbundna kontakter med barn.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör effektiva 
utredningsverktyg göras tillgängliga för 
dem som ansvarar för att utreda och 
lagföra sådana brott. Dessa verktyg kan 
omfatta dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 

(8) Brottsutredning och åtal bör underlättas 
för att ta hänsyn till de svårigheter som 
barnoffer har att anmäla övergrepp och för 
att komma åt gärningsmännens anonymitet 
i cyberrymden. För att garantera att de 
brott som avses i detta direktiv utreds och 
lagförs framgångsrikt bör medlemsstaterna 
uppmana alla personer som i god tro 
hyser misstanke om eller som har 
kännedom om sexuella övergrepp mot 
eller sexuell exploatering av barn att 
rapportera detta till de behöriga organen.
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inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller andra 
ekonomiska utredningar.

Personer med uppgifter om sexuella 
övergrepp mot eller sexuell exploatering 
av barn bör uppmuntras att använda de 
jourtelefonnummer – 116 000 för 
försvunna barn, 116 006 för brottsoffer 
och 116 111 för barn – som införts i hela 
unionen genom kommissionens beslut 
2007/116/EG av den 15 februari 2007 om 
att reservera den nationella 
nummerserien som börjar med 116 för 
harmoniserade nummer för 
harmoniserade tjänster av samhälleligt 
värde1, senast ändrat genom beslut 
2009/884/EG av den 30 november 20092, 
och erfarenheter av hur dessa fungerar 
bör beaktas.
__________
1 EUT L 49, 17.2.2007, s. 30.
2 EUT L 317, 3.12.2009, s. 46.

Or. en

Motivering

Man bör uppmärksamma åtgärder för att uppmuntra rapportering av sexuella övergrepp mot
eller sexuell exploatering av barn. I detta sammanhang måste befintliga EU-mekanismer 
(telefonnummer av samhälleligt värde) studeras och beaktas.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De som ansvarar för att sexuella 
övergrepp mot barn utreds och lagförs bör 
ha tillgång till effektiva utredningsverktyg 
och till omfattande samarbete över 
gränserna för att säkerställa snabb och 
effektiv tillgång till kriminalregister och 
till internationella databaser över sådana 
brott. Detta i enlighet med att Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
har slagit fast att barn är berättigade till 
skydd från staten, i form av ett effektivt 
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avskräckande, mot sådana allvarliga 
intrång i väsentliga delar av deras 
privatliv. Dessa verktyg kan omfatta 
offentliggörande av Internetanvändares 
identitet, dold spaning, avlyssning av 
kommunikation, dold övervakning 
inklusive elektronisk övervakning, 
övervakning av bankkonton eller 
banköverföringar eller andra ekonomiska 
utredningar, med beaktande av 
proportionalitetsprincipen och av att varje 
tillämpning kan underkastas 
domstolsprövning.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av utredningsverktyg bör tas upp i ett eget skäl där man anger de 
begränsningar som ska gälla för dessa i enlighet med grundläggande människorättsprinciper 
som kravet på proportionalitet och möjligheten till domstolsprövning. Av hänsyn till brottens 
art och till de många fall då man har misslyckats att identifiera pedofiler på grund av 
bristande kommunikation medlemsstaterna emellan bör åtgärder vidtas för att ta fram ett 
gränsöverskridande underrättelsesystem för de nationella polismyndigheterna som kan ligga 
till grund för ett utredningssystem som säkerställer ett omfattande samarbete och därmed 
förebygger risker, ser till att gärningsmännen identifieras och att deras offer identifieras och 
skyddas.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Reglerna om behörighet bör ändras i 
syfte att sörja för att personer från 
Europeiska unionen som begår sexuella 
övergrepp mot barn eller exploaterar barn 
sexuellt åtalas, även om de begår brotten 
utanför Europeiska unionen, särskilt genom 
så kallad sexturism.

(9) Reglerna om behörighet bör ändras i 
syfte att sörja för att personer från 
Europeiska unionen som begår sexuella 
övergrepp mot barn eller exploaterar barn 
sexuellt åtalas, även om de begår brotten 
utanför Europeiska unionen, särskilt genom 
så kallad barnsexturism. Brott som begås 
mot barn i samband med resor utomlands 
bör betraktas som begångna under 
försvårande omständigheter.

Or. en
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Motivering

Barnsexturismen ökar i oroväckande takt, med förödande konsekvenser för miljontals barn 
runt om i världen. Man bör redan i skälet understryka att mer effektiva insatser för att 
förhindra denna verksamhet förutsätter att man avskräcker från den på ett mer kraftfullt sätt 
genom att införa strängare påföljder för dessa brott om de begås utomlands i samband med 
resor.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer 
antas bör barnets bästa komma i främsta 
rummet med beaktande av en bedömning 
av deras behov. Det bör vara lätt för 
barnoffer att få tillgång till rättslig 
prövning, däribland kostnadsfri juridisk 
rådgivning och juridiskt ombud samt till 
åtgärder för att hantera intressekonflikter 
när övergrepp förekommer inom familjen. 
Dessutom bör barnoffer skyddas från 
sanktioner, t.ex. enligt den nationella 
lagstiftningen om invandring eller 
prostitution, om de berättar om sin 
situation för behöriga myndigheter. 
Dessutom bör barnoffers deltagande i 
straffrättsliga förfaranden inte orsaka dem 
ytterligare trauma till följd av förhör eller 
visuell kontakt med gärningsmän. 

(10) När åtgärder för att skydda barnoffer 
antas, liksom åtgärder för att anpassa 
rättsprocesser i detta syfte, bör barnets 
bästa komma i främsta rummet med 
beaktande av en bedömning av deras behov 
och av deras rätt att skyddas mot risken 
att på nytt bli offer, särskilt genom 
intrång i deras privatliv, och vederbörlig 
vikt bör läggas vid deras åsikter och 
synpunkter i enlighet med vad som 
föreslås exempelvis i FN:s riktlinjer för 
rättskipning i ärenden som rör barn som 
utsatts för eller bevittnat brott samt i 
Europarådets ministerkommittés riktlinjer 
om barnvänliga rättsprocesser. Det bör 
vara lätt för barnoffer att få tillgång till 
rättslig prövning, däribland kostnadsfri 
juridisk rådgivning och juridiskt ombud 
samt till åtgärder för att hantera 
intressekonflikter när övergrepp 
förekommer inom familjen. De bör i detta 
hänseende få fullständig information om 
sina rättigheter, om de tjänster som står 
till deras förfogande, om förfarandenas 
utveckling och utgång, och de bör även 
ha tillgång till juridisk rådgivning och 
juridiskt ombud, så att de kan söka 
ersättning för skada. Dessutom bör 
barnoffer skyddas från sanktioner, t.ex. 
enligt den nationella lagstiftningen om 
invandring eller prostitution, om de 
berättar om sin situation för behöriga 
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myndigheter. Dessutom bör barnoffers 
deltagande i straffrättsliga förfaranden inte 
orsaka dem ytterligare trauma till följd av 
förhör eller visuell kontakt med 
gärningsmän.

Or. en

Motivering

Sekundär viktimisering måste undvikas. Det är också viktigt att understryka att rättsprocesser 
som befattar sig med barn och i synnerhet med barnoffer måste anpassas till barnets behov, 
såsom föreslås i de riktlinjer om barnvänliga rättsprocesser som Europarådets 
ministerkommitté nyligen har antagit och som har välkomnats av såväl kommissionen som 
EU:s byrå för grundläggande rättigheter. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Barn som har utsatts för sexuella 
övergrepp och sexuell exploatering bör få 
hjälp på såväl lång som kort sikt. Alla 
skador som barn vållas genom sexuella 
övergrepp och sexuell exploatering är 
allvarliga och måste behandlas. Skador 
till följd av sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering är av sådan art att barnet bör 
få hjälp till dess att det har tillfrisknat 
helt, i såväl fysisk som psykisk 
bemärkelse, vilket innebär att hjälp kan 
behövas även in i vuxen ålder.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att uppmärksamma att barn som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering kan behöva hjälp under lång tid.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Medlemsstaterna bör införa 
förebyggande skyddsmekanismer i 
överensstämmelse med den egna 
lagstiftningen för att förhindra kontakt 
mellan barnoffer och gärningsmän efter 
det att straffrättsliga förfaranden har 
inletts, även innan dom har fällts. 
Barnoffer och deras anhöriga bör inom 
ramen för en europeisk skyddsorder 
åtnjuta gränsöverskridande skydd mot de 
personer som har förgripit sig på dem.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att barn och deras anhöriga måste skyddas redan då brottet 
anmäls, dvs. innan dom har fällts.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Barnpornografi, som utgörs av bilder 
på sexuella övergrepp, är en särskild typ 
av innehåll som inte får tolkas som uttryck 
för en åsikt. För att bekämpa 
barnpornografi måste man minska 
spridningen av sådant material genom att 
försvåra för gärningsmännen att ladda 
upp sådant innehåll på webbsidor som är 
tillgängliga för allmänheten. Det krävs 
därför åtgärder för att undanröja 
innehållet vid källan och gripa dem som 
producerar, sprider eller laddar ner bilder 
på barn som utsätts för övergrepp. EU 
bör, i synnerhet genom ökat samarbete med 

(13) Barnpornografi, som utgörs av 
material som innehåller övergrepp mot 
barn, är en särskild typ av innehåll som 
inte får tolkas som uttryck för en åsikt. För 
att bekämpa barnpornografi måste man se 
till att sådana bilder helt undanröjs från 
webbkällan. Därutöver får 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som de 
anser lämpar sig bäst för att omgående 
hindra fortsatt visning och nedladdning 
av dessa bilder. Under alla 
omständigheter bör de omgående inleda 
förfaranden för att säkerställa att bilderna 
helt undanröjs från källan och för att 
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tredjeländer och internationella 
organisationer, sträva efter att underlätta 
för myndigheterna i tredjeländer att 
effektivt undanröja webbsidor innehållande 
barnpornografi, som ligger på servrar på 
deras territorium. Eftersom det emellertid 
trots flera försök visat sig svårt att 
undanröja barnpornografiskt innehåll vid 
källan när ursprungsmaterialet inte är 
lokaliserat till EU, bör det även inrättas 
mekanismer för att spärra tillträdet från 
unionens territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att
göra det lättare för de behöriga rättsliga 
myndigheterna eller polismyndigheterna 
att beordra att ett sådant tillträde spärras 
eller genom att ge stöd och stimulans till
leverantörer av Internettjänster att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
typerna av olagligt innehåll på nätet.

identifiera gärningsmännen. EU bör, i 
synnerhet genom ökat samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer, sträva efter att underlätta 
för myndigheterna i tredjeländer att 
effektivt undanröja webbsidor innehållande 
barnpornografi, som ligger på servrar på 
deras territorium. Eftersom det emellertid 
trots flera försök visat sig svårt att 
undanröja barnpornografiskt innehåll vid 
källan när ursprungsmaterialet inte är 
lokaliserat till EU, bör det även inrättas 
mekanismer för att spärra tillträdet från 
unionens territorium till Internetsidor som 
konstaterats innehålla eller sprida 
barnpornografi. I detta syfte kan olika 
mekanismer användas beroende på vilken 
som lämpar sig bäst, bland annat genom att
hjälpa rättsliga myndigheter och 
polismyndigheter att få tillgång till 
avancerade utredningstekniker som 
PhotoDNA och genom att främja utbytet 
av bästa praxis. Leverantörer av 
Internettjänster bör uppmuntras att på 
frivillig basis utarbeta uppförandekoder 
och riktlinjer för att spärra tillträdet till 
sådana Internetsidor som innehåller 
barnpornografi. Både när det gäller 
undanröjande och spärrande av innehåll 
som inbegriper övergrepp mot barn bör 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
etableras och stärkas, särskilt för att 
säkerställa att de nationella förteckningarna 
över webbplatser med barnpornografiskt 
material är så fullständiga som möjligt och 
för att undvika dubbelarbete. All sådan 
utveckling måste ta hänsyn till 
slutanvändarnas rättigheter, följa gällande 
rättsliga förfaranden och vara förenlig med 
den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Genom programmet för ett 
säkrare Internet har ett nät av telefonjourer 
inrättats i syfte att samla in information och 
säkerställa täckning av och utbyte av 
rapporter om de mest förekommande 
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typerna av olagligt innehåll på nätet.

Or. en

Motivering

Även om syftet i första hand är att fullständigt undanröja bilder från webben är det i barnets 
intresse att så snabbt som möjligt hindra åtkomst till dem. Utöver att undanröja bilderna från 
webben bör medlemsstaterna därför ha befogenhet att vidta åtgärder för att spärra bilderna 
om det är i barnets intresse. Utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken 
gör det numer möjligt att med hjälp av en tillämpning kallad PhotoDNA spåra fragment av 
hela bilder, och det vore angeläget att se till att berörda myndigheter i EU:s medlemsstater 
har tillgång till och kan utbyta sådana tillämpningar.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Alla personuppgifter som behandlas 
vid genomförandet av detta direktiv bör 
skyddas i enlighet med rådets 
rambeslut 2008/977/RIF av den 
27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete1, och i enlighet 
med Europarådets konvention av den 
28 januari 1981 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter, som ratificerats av
samtliga medlemsstater.
__________
1 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.

Or. en

Motivering

All behandling av personuppgifter inom ramen för föreliggande direktiv måste ske i 
överensstämmelse med EU:s och Europarådets normer för uppgiftsskydd.



PE452.564v03-00 16/32 PR\854659SV.doc

SV

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Detta direktiv bör till fullo 
komplettera Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/…/EU om åtgärder 
för att förebygga och bekämpa 
människohandel och om stöd till 
brottsoffer, som ersätter rambeslut 
2002/629/RIF, eftersom vissa offer för 
människohandel även är barn som har 
utsatts för sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering.

Or. en

Motivering

Det bör understrykas att föreliggande direktiv och direktivet om människohandel ingår i 
samma strävan att bekämpa brott, särskilt med tanke på att sexuella övergrepp mot och 
sexuell exploatering av barn även kan omfatta människohandel.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att fastställa 
minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder inom området 
sexuell exploatering av barn. Det syftar 
också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att stärka åtgärderna för 
att förebygga sådana brott och förbättra 
skyddet av brottsoffer.

Detta direktiv syftar till att förhindra 
sexuella övergrepp mot och sexuell 
exploatering av barn och att fastställa 
minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder inom området 
sexuell exploatering av barn. Det syftar 
också till att införa gemensamma 
bestämmelser för att stärka åtgärderna för 
att förebygga sådana brott och förbättra 
skyddet av brottsoffer.

Or. en
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Motivering

Betoningen bör ligga på barnens skyddsbehov.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) sexuell myndighetsålder: den enligt 
nationell lag stadgade minimiåldern för 
att inleda sexuellt umgänge,

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med vad som efterlyses i Europarådets Lanzarotekonvention. För att man 
ska kunna precisera brottsrekvisit för de brott som anges i artiklarna 3–7 är det dessutom 
nödvändigt att fastställa vad som avses med sexuell myndighetsålder. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) barnpornografi: b) barnpornografi eller material som 
innehåller sexuella övergrepp mot barn:

Or. en

Motivering

Nya och lämpligare termer som ”material som innehåller sexuella övergrepp mot barn” bör 
införas och användningen av sådana lämpligare termer bör uppmuntras. 
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Exploatering av och övergrepp mot barn bör beläggas med strängare straff.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att sörja för att följande 
avsiktliga handlingar är straffbelagda:

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
följande avsiktliga handlingar är 
straffbelagda:

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn som ännu inte 
uppnått sexuell myndighetsålder enligt 
nationell lagstiftning för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse.

Förslag som en vuxen ger med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att träffa ett barn för att begå något av 
de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 
ska, om detta förslag har följts av faktiska 
handlingar som leder till ett sådant möte, 
vara belagt med ett maximistraff på minst 
två års fängelse. 

1a. Om det bevisas att gärningsmannen 
avsiktligt med teknikens hjälp har inriktat 
sig på en större grupp barn i syfte att öka 
sina chanser att begå brottet bör 
medlemsstaterna se till att detta agerande 
betraktas som en försvårande 
omständighet och att gärningsmannen, 
oavsett tidigare domar för samma brott, 
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beläggs med ett strängare straff än vad 
som ska gälla för det grundläggande 
brottet kontaktsökning med barn för 
sexuella ändamål.

Or. en

Motivering

Denna typ av “kontaktbrott” bör beläggas med strängare straff om det inbegriper ett 
systematiskt försök att inrikta sig på flera barn samtidigt i syfte att öka chanserna att lyckas 
med brottet.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.2 avseende bevittnande av 
sexuellt umgänge, artikel 3.3, artikel 4.2 
och 4.4 samt artikel 5 reglerar inte sexuellt 
umgänge mellan barn eller personer som är 
i ungefär samma ålder och som hunnit 
ungefär lika långt när det gäller 
psykologisk och fysisk utveckling eller 
mognad, förutsatt att handlingarna inte 
innebär någon form av övergrepp.

Artikel 3.2 avseende bevittnande av 
sexuellt umgänge, artikel 3.3, artikel 4.2 
och 4.4 samt artikel 5 reglerar inte sexuellt 
umgänge mellan barn eller personer som är 
i ungefär samma ålder och som hunnit 
ungefär lika långt när det gäller 
psykologisk och fysisk utveckling eller 
mognad, förutsatt att handlingarna inte 
innebär någon form av övergrepp och att 
de är förenliga med nationell lagstiftning 
om sexuell myndighetsålder.

Or. en

Motivering

Med beaktande av subsidiaritetsprincipen och av det faktum att detta fortfarande är en fråga 
för medlemsstaterna, som av hävd har olika uppfattningar härvidlag, bör artikeln hänvisa till 
nationell lagstiftning.
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att då brott 
som har samband med barnpornografi 
enligt artikel 5 begås av ett barn ska dessa 
brott vara föremål för lämpliga 
alternativa åtgärder som anpassats till 
specifika omskolningsbehov enligt 
nationell lag, varvid vederbörlig hänsyn 
ska tas till gärningsmannens ålder, 
behovet att undvika dennes 
kriminalisering och målsättningen att 
återintegrera barnet i samhället.

Or. en

Motivering

När det gäller brottslighet som inbegriper användning av informations- och 
kommunikationsteknik på det sätt som numer även sprider sig bland skolbarn, ofta som led i 
mobbning, är det viktigt att detta beteende bestraffas på lämpligt sätt även om 
gärningsmannen är ett barn.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Brottet begicks som led i en 
organiserad verksamhet med det 
huvudsakliga syftet att tjäna pengar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att hindra att barn utnyttjas för vinnings skull. 
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Brottet begicks i samband med en resa 
utomlands, och resan planerades eller 
genomfördes med det huvudsakliga syftet 
att begå något av de brott som anges i 
artiklarna 3–6.

Or. en

Motivering

Barnsexturismen ökar i oroväckande takt, med förödande konsekvenser för miljontals barn 
runt om i världen. En mer effektiv insats för att förhindra denna verksamhet förutsätter 
kraftfulla avskräckningsåtgärder i form av strängare påföljder för dessa brott då de begås 
utomlands i samband med resor. Detta bör framgå redan i skälet.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn. 

1. För att minska risken för återfall ska 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att sörja för att en fysisk 
person som har dömts för något av de brott 
som avses i artiklarna 3–7 tillfälligt eller 
permanent hindras att utöva sådan 
yrkesverksamhet som inbegriper 
regelbundna kontakter med barn. De 
åtgärder som avses i denna punkt ska 
införas i den dömande medlemsstatens 
kriminalregister. 

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att vad som avses här är yrkesverksamhet där regelbundna kontakter med 
barn ingår.
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att den 
åtgärd som avses i punkt 1 införs i den 
dömande medlemsstatens 
kriminalregister. 

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att sörja för att 
arbetsgivare, när de rekryterar en person 
för yrkesverksamhet där kontakter med 
barn ingår, har rätt att få information av 
behöriga myndigheter om att fällande 
dom för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 finns upptagen i 
kriminalregistret, eller att andra åtgärder 
har vidtagits till följd av sådan dom, och 
att hinder därför föreligger mot att 
personen i fråga utövar verksamhet där 
kontakter med barn ingår. Om allvarliga 
misstankar skulle uppstå under 
anställningen får arbetsgivare, i enlighet 
med den nationella lagstiftningen, begära 
sådan information även efter det att 
personen i fråga har rekryterats. 
Medlemsstaternas myndigheter ska på 
lämpligt sätt och i enlighet med den egna 
lagstiftningen se till att sådan information 
även kan hämtas ur kriminalregister i 
andra medlemsstater.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att arbetsgivare har fullständig tillgång till kriminalregister, i såväl det egna 
landet som andra medlemsstater, där uppgifter finns att hämta om såväl domar som 
eventuella avstängningsåtgärder. Om en arbetsgivare får kännedom om att en person som 
anställts för att arbeta med barn har dömts för pedofili i en annan medlemsstat bör 
arbetsgivaren även ha rätt att begära information om detta trots att personen i fråga redan 
har rekryterats.
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 
och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas 
utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna, 
i syfte att effektivt genomföra den åtgärd 
som består i att tillfälligt eller permanent 
avstänga en person från utövandet av 
verksamhet som inbegriper regelbundna 
kontakter med barn, i synnerhet om den 
ansökande medlemsstaten ställer villkor 
för tillträdet till viss verksamhet i syfte att 
sörja för att kandidaterna inte har dömts 
för något av de brott som avses i 
artiklarna 3–7 i detta direktiv, vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att sörja 
för att information om avstängning till 
följd av en dom för något av de brott som 
avses i artiklarna 3–7 i detta direktiv 
översänds på begäran enligt artikel 6 i det 
rambeslutet från den centrala 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda personen är medborgare och att
personuppgifter rörande en sådan 
avstängning enligt artikel 7.2 och 7.4 i det 
rambeslutet i samtliga fall får användas i 
detta syfte.

3. Genom undantag från artiklarna 7.2 
och 9.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas 
utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll ska medlemsstaterna 
vid svar på förfrågningar från behöriga 
myndigheter i andra medlemsstater som 
lämnats in i enlighet med artikel 10.2 se 
till att samarbeta fullt ut och göra all 
information tillgänglig. Personuppgifter 
rörande en sådan avstängning enligt 
artikel 7.2 och 7.4 i det rambeslutet får
under alla omständigheter användas i 
detta syfte.

Or. en

Motivering

Fullständigt samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstater ska garanteras då det 
begärs.
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) beslag av inkomster från brotten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att de kriminella organisationer eller personer som har begått brotten 
förverkar inkomsterna av dem.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska med lämpliga 
åtgärder bidra till att inrätta en 
internationell bilddatabas över sexuell 
exploatering av barn. 

Or. en

Motivering

För att kunna uppmärksamma polisen om sexuell exploatering av barn och identifiera offer 
måste det till ett larmsystem som snabbt kan varna för webbsidor med barnpornografiskt 
innehåll.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) brottet har begåtts till förmån för en 
juridisk person som är etablerad inom den 
medlemsstatens territorium.

d) brottet har begåtts till förmån för en 
juridisk person som har säte eller 
etableringsort inom den medlemsstatens 
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territorium.

Or. en

Motivering

Ibland överensstämmer inte den juridiska personens etableringsport med dess säte. I båda 
fallen bör den rättsliga behörighenen vara säkerställd.

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Där sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering har förekommit inom 
familjen ska medlemsstaterna se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda 
och hjälpa det drabbade barnet liksom de 
övriga familjemedlemmar som inte 
medverkat i brottet.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att slå vakt om den psykologiska balansen och om det utnyttjade barnets 
rätt att hålla kontakten med sina anhöriga.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska garantera 
respekt för de drabbade barnens privatliv 
och anseende och ska förhindra offentlig 
spridning av sådan information som kan 
leda till att de identifieras.

Or. en



PE452.564v03-00 28/32 PR\854659SV.doc

SV

Motivering

De drabbade barnen måste skyddas från alla intrång i deras privatliv.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att barnet, i den mån det är möjligt, 
förhörs utan att gärningsmannen är 
närvarande.

Or. en

Motivering

Klausulen bör införas för att säkerställa att barnet kan tala ut utan fruktan att ställas inför 
gärningsmannen igen.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 Artikel 21

Att spärra tillträdet till webbsidor som 
innehåller barnpornografi

Att undanröja och spärra tillträdet till 
webbsidor som innehåller barnpornografi

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

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att uppnå att webbsidan
som innehåller eller sprider barnpornografi 
undanröjs vid källan. För att slå vakt om 
barnets bästa får medlemsstaterna därtill 
införa rutiner i enlighet med den egna 
lagstiftningen för att spärra tillträde för 
Internetanvändare inom landet till 
Internetsidor som innehåller eller sprider 
barnpornografi. Spärrningen av tillträdet 
ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, 
särskilt för att se till att den begränsas till 
vad som är nödvändigt, att användarna 
informeras om orsaken till spärrningen och 
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att innehållsleverantörerna, så långt 
möjligt, informeras om möjligheten att 
överklaga den.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående ska medlemsstaterna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
att Internetsidor som innehåller eller 
sprider barnpornografi undanröjs.

Or. en

Motivering

Prioritet bör ges åt att fullständigt undanröja bilderna. Därtill får medlemsstaterna 
omgående spärra bilderna om de anser att det är i barnets intresse.
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MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Att förgripa sig sexuellt på en minderårig är att begå ett fruktansvärt brott som drabbar barnets 
eller den unga människans fysiska och mentala hälsa på ett sätt som kommer att märka henne 
för livet. Sexuell exploatering av minderåriga innebär att barnet eller den unga människan 
reduceras till ett sexuellt objekt där syftet är att dra vinning av hennes lidande. Studier visar 
att i Europa kan 10–20 procent av alla minderåriga ha utsatts för sexuella övergrepp under sin 
uppväxt. Antalet webbplatser med barnpornografiskt innehåll fortsätter att växa och varje dag 
dyker 200 nya bilder upp på Internet. Men detta är bara uppskattningar. Bilderna visar barn i 
allt yngre åldrar och materialet blir allt mer explicit och skildrar ett ökande våld. Omkring 
20 procent av alla som dömts för sexualbrott är benägna att upprepa brotten. Det är mycket 
vanligt att dessa brott begås i situationer där barnet bör kunna känna sig trygg och säker. 
Barnpornografi på Internet är ett nytt och växande fenomen, en form av brottslighet som utgör 
ett stort och mycket verkligt hot och som är framsprungen ur en symbios av perversa 
strömningar och ekonomiska intressen där en ökande ”hemproduktion” spelar en alltmer 
framträdande roll. En aspekt på detta fenomen är tendensen att hejdlöst utnyttja alla de 
tekniska möjligheter som Internet erbjuder. Vad som står till buds är dels webbplatser som gör 
reklam för ”varor” som videokassetter och dvd- och cd-skivor med bilder på övergrepp mot 
barn, dels nätgemenskaper, chattrum, nyhetsgrupper och sändlistor som används antingen för 
att skapa pedofila nätverk eller för att sprida information i syfte att erbjuda eller finna 
barnpornografiskt material. Slutligen ger tillgång till icke-hierarkiska (”peer-to-peer”) nät och 
ftp-tjänster användarna möjlighet att dela med sig av mycket stora datafiler med omfattande 
video- och annat bildinnehåll. Till detta kommer den ökande användningen av mms 
(”multimedia messaging service”), en funktion som gör att man med den nya generationen av 
mobiltelefoner kan skicka bilder och videofiler. Med denna nya mobila teknik är det möjligt 
att kontakta barn även när de är utom synhåll för familjen. Barnpornografiska bilder och 
videofiler finns att tillgå på webbservrar spridda över hela Internet, och mot betalning kan 
användarna ladda ner dem till sina egna datorer. Tack vare särskilt utvecklad mjukvara som 
kan flytta pedofila webbplatser från en värdserver till en annan i ett ögonblick förblir de 
ansvariga för dessa platser alltför ofta anonyma och utom räckhåll. Som svar på den 
utomordentligt snabba utvecklingen av detta hot är det nödvändigt att såväl 
utredningstekniken som EU:s och de enskilda medlemsstaterna lagstiftning utvecklas i samma 
takt.

2. FÖREDRAGANDENS STÅNDPUNKT
Syftet med direktivet är att skapa en referensram för EU för att förebygga och lagföra alla 
former av övergrepp mot och exploatering av barn liksom alla barnpornografibrott. Det syftar 
också till att införa gemensamma bestämmelser för att stärka åtgärderna för att förebygga 
sådana brott och förbättra skyddet av brottsoffer. Förslaget till direktiv upprepar till stor del 
parlamentets rekommendationer från den 3 februari 2009 om bekämpande av sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi. I förslaget ingår även många av de idéer som 
framförs i Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp. Även om denna konvention ännu inte har ratificerats av en majoritet av 
EU:s medlemsstater utgör den ett mycket viktigt internationellt verktyg i strävan att skydda 
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barn från övergrepp. Med den införs nya, för hela unionen gällande brottsrubriceringar som i 
första hand syftar till att bemöta de nya hot som följer av den tekniska utvecklingen, inte 
minst på it-området. Begrepp som barnpornografi, barnpornografiskt material, 
barnprostitution och exponering av pornografi definieras på ett tydligt sätt. Med detta som 
utgångspunkt fastställs enhetliga miniminormer för att säkerställa att lämpliga instrument för 
att skydda minderåriga finns att tillgå i samtliga medlemsstater. Jag menar att man därtill bör 
ange en definition på sexuell myndighetsålder. Detta är av avgörande betydelse för att kunna 
bedöma brottet men framför allt för att kunna fastställa och maximera straffet. Direktivet 
fastställer minimistraff för 22 brott, vilket inte hindrar medlemsstaterna från att anta strängare 
åtgärder och straff.

Sexuella övergrepp som begås av personer vars roll inom familjen förutsätter tillit, auktoritet 
eller inflytande omfattas av och är straffbara enligt dessa nya brottsrubriceringar. Personer 
som förgriper sig på minderåriga med fysiska eller psykiska funktionshinder, eller mot barn 
som är i en beroendeställning till förövaren, beläggs med strängare straff.

Minderåriga kommer att skyddas på EU-nivå mot s.k. ”grooming” (varmed avses att i sexuellt 
syfte ta kontakt med barn i sociala medier och chattrum). Därtill har jag fogat en särskild
bestämmelse om personer som ägnar sig åt ”grooming” av flera barn samtidigt i syfte att öka 
sina chanser att komma åt ett offer. Personer som dömts för brott mot barn ska inte ha 
möjlighet att utöva verksamhet som inbegriper regelbundna kontakter med barn, exempelvis 
genom att flytta till en annan medlemsstat. Arbetsgivare som rekryterar personer för 
yrkesverksamhet där kontakter med barn ingår kommer att ha rätt att få information av 
behöriga myndigheter om att fällande dom för något av de brott som avses i direktivet finns 
upptagen i kriminalregistret, eller att andra åtgärder har vidtagits med anledning av dessa 
brott. Detta förutsätter att medlemsstaterna liksom de behöriga myndigheterna samarbetar för 
att snabbt kunna utbyta sådan information. Om allvarliga misstankar skulle uppstå under 
anställningstiden måste arbetsgivaren fortfarande ha rätt att begära sådan information, även 
efter det att personen i fråga har rekryterats. Vad gäller juridiska personers rättsliga ansvar har 
jag som ytterligare påföljd velat se till att såväl det pornografiska materialet som alla intäkter 
från det omedelbart beslagtas. Medlemsstaterna måste underlätta för och stärka samarbetet 
med nationella banker och med de ledande kreditkortsföretagen för att säkerställa att 
betalningar över Internet i samband med exploatering av minderåriga kan spåras.
Medlemsstaterna kommer att ha särskilda rättsliga skyldigheter att ådöma straffrättsliga 
påföljder för brott mot barn som begås i utlandet av EU-medborgare eller personer som har 
sin vanliga vistelseort i EU, s.k. sexturism. Till detta har jag lagt till en hänvisning om 
försvårande omständigheter för de fall då de brott som beskrivs i direktivet begås i samband 
med sexturism. Varje gång någon laddar ner och tittar på barnpornografiska bilder eller 
barnpornografiskt material är det som om övergreppet mot barnet upprepas. Syftet med detta 
direktiv är att se till att sådant material omgående avlägsnas från Internet. När det inte går att 
förstöra materialet med en gång (i de fall då det är svårt att komma åt källan, exempelvis när 
tjänsteleverantören befinner sig i ett tredjeland som inte har ingått ett samarbetsavtal med EU) 
måste medlemsstaterna ha möjlighet att spärra webbplatsen. Spärrningen måste ske i enlighet 
med den nationella lagstiftningen varvid alla tillgängliga instrument för att skydda 
personuppgifter ska tas i bruk. Detta kräver samverkan mellan samtliga inblandade aktörer i 
detta ”nät”, dvs. institutioner, polisiära myndigheter med ansvar för it- och postbrott, 
tjänsteleverantörer, banker, tillhandahållare av finansiella förmedlingstjänster, privata 
användare och föreningar. Användningen av ledande ny teknik och mjukvara är av avgörande 
betydelse i detta sammanhang. Alla tillgängliga verktyg (varav PhotoDNA är det senaste) 
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måste tas i bruk, och det gäller även att dra nytta av det arbete som den europeiska finansiella 
koalitionen bedriver för att hindra spridningen av barnpornografiska bilder på Internet, liksom 
det internationella samarbete som sker mellan polismyndigheter och bankinstitut (exempelvis 
för att spåra betalningar). 

Offren måste garanteras skydd, hjälp och stöd medan utredningarna pågår, under de rättsliga 
förfarandena och i de följande skedena, varvid barnens åsikter, behov och rädsla måste 
beaktas. Det måste vara lätt för de drabbade barnen att få tillgång till rättslig prövning, dock 
utan att de utsätts för ytterligare trauma, och därmed på nytt blir offer, till följd av sin 
medverkan i rättsprocesserna. Lika viktigt är det att åtgärder vidtas för att hjälpa och stödja 
brottsoffrets familj. Detta med förbehållet att om brottet begicks inom familjen måste barnet 
skyddas, och lämpligt beslut måste fattas om var barnet ska bo, med hänsyn tagen till såväl 
barnets bästa som vad han eller hon vill. Vidare måste alla instrument för att tillhandahålla 
skydd och hjälp omfatta åtgärder för att hjälpa förmodade offer för övergrepp eller 
exploatering. Särskild utbildning krävs för såväl den personal som har till uppgift att ledsaga 
barnet under hela det rättsliga förfarandet som övrig personal som har anledning att komma i 
kontakt med offren. Därtill är det nödvändigt att förhindra brott med hjälp av särskilt 
utformade interventionsprogram och lämplig behandling. Kärnpunkten i detta direktiv är 
utformningen av ett tillgängligt och barnvänligt rättsligt förfarande. Medlemsstaterna måste 
vidta de åtgärder som krävs för att inrätta effektiva system för att skydda barn, bland annat 
genom att skapa sektorsövergripande strukturer för att säkerställa att offren får den hjälp de 
behöver på kort och lång sikt, antingen genom att utbilda den egna personalen eller genom att 
utnyttja den kapacitet som finns hos icke-statliga organisationer med erfarenhet av att hjälpa 
offer för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Kampanjer kommer att genomföras för 
att informera och öka medvetenheten hos det civila samhället som har en särskild roll att spela 
i detta sammanhang.


