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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1238/2011 af Francesco Zanardi, italiensk statsborger, for "Rete 
l'Abuso", om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi i relation til direktiv 2010/0064

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det nye direktiv 2010/0064 (COD), som Europa-Parlamentet vedtog på 
plenarmødet i oktober, ikke er et tilstrækkelig effektivt middel til bekæmpelse af pædofili.

De skærpede sanktioner er kun nyttige, hvis man fjerner muligheden for forældelse af sager 
og pålægger en forpligtelse til at indberette seksuelle overgreb. Ifølge andrageren er det 
nødvendigt at identificere det strafferetlige ansvar for de personer, som ikke indberetter disse 
forbrydelser eller stiltiende ser til. Alt dette for at beskytte unge ofre og undgå risikoen for 
forældelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren klager over, at det nylige EU-direktiv om seksuelt misbrug af børn1 er skadeligt 
og ubrugeligt med hensyn til beskyttelse af børn på grund af en række årsager:
- forældelsesfristerne vil fortsat udgøre en hindring for retsforfølgelse,

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA, EUT 
L 335, 17.12.2011, s. 1.
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- det pålægger ikke en obligatorisk indberetning at kende til tilfælde af misbrug,
- det pålægger ikke en obligatorisk behandling for dømte gerningsmænd,

- det iværksætter ikke et register over gerningsmænd, som enhver kan have adgang til.
Andrageren hævder, at direktivet på denne måde styrker den katolske kirkes mørklægning af 
børnemishandlinger.
Kommissionen mener, at direktivet udgør et betydeligt skridt fremad i kampen mod seksuelt 
misbrug af børn. I overensstemmelse med traktaten tages der i direktivet samtidig hensyn til 
behovet for, at EU overholder de grundlæggende rettigheder og respekterer de grundlæggende 
aspekter i medlemsstaternes strafferetlige systemer, og at direktivet er i overensstemmelse 
med andre internationale standarder, såsom Europarådets konvention CETS nr. 201. 
Direktivet er således et afbalanceret kompromis, der blev støttet af alle medlemsstater i Rådet 
og et overvældende flertal i Europa-Parlamentet. 

Direktivet indeholder et væsentligt bidrag til beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug, 
navnlig i forbindelse med de spørgsmål, som andrageren omtaler:

- Medlemsstaterne er forpligtet til at muliggøre retsforfølgning af tilfælde af seksuelt misbrug 
af børn i en tilstrækkelig lang periode, efter at offeret har nået myndighedsalderen, i et 
omfang svarende til den pågældende lovovertrædelses grovhed.
- Medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at den tavshedspligt, der påhviler visse personer, 
hvis primære opgave er at arbejde med børn, ikke er til hinder for, at disse personer kan 
anmelde misbrug. Medlemsstaterne skal desuden tilskynde alle personer, der kender til eller 
har mistanke om misbrug, til at indberette det til de kompetente myndigheder. Dette supplerer 
den generelle forpligtelse i den nationale lovgivning til at anmelde enhver forbrydelse.

- Medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at effektive interventionsprogrammer eller -
foranstaltninger stilles til rådighed for at forebygge og mindske risikoen for gentagne 
overtrædelser. Medlemsstaterne skal desuden sikre, at personer, der er dømt for 
seksualforbrydelser mod børn, og personer, der er blevet retsforfulgt for disse forbrydelser, 
kan få adgang til de nævnte programmer.
- Det fjerner eventuelle hindringer for udveksling af oplysninger om straffedomme og 
udelukkelser som følge af seksualforbrydelser mod børn i forbindelse med gennemførelsen af 
det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre.1 Dette skal sikre, at 
arbejdsgivernes baggrundskontroller bliver mere pålidelige.
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Det gør ingen forskel på baggrund af religion, og 
den nationale lovgivning, der gennemfører direktivet, skal gælde fuldt ud for alle, der hører 
under medlemsstaternes jurisdiktion, herunder medlemmer af den katolske kirke.

Kommissionen mener i modsætning til andragerens påstande, at direktivet er særdeles nyttigt 
med henblik på at øge beskyttelsen af børn mod seksuelt misbrug i Europa.

Medlemsstaterne bør gennemføre direktivet inden den 18. december 2013. Kommissionen vil 
forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af disse 
foranstaltninger inden den 18. december 2015.

                                               
1 I henhold til Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af 
udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.
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Konklusion

Kommissionen mener, at andragerens kritik af Europa-Parlamentets direktiv er ubegrundet, 
og den er ikke er enig i andragerens påstande.


