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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1238/2011, του Francesco Zanardi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Rete l' Abuso, σχετικά με την οδηγία 2010/0064 για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των 
παιδιών καθώς και της παιδικής πορνογραφίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η πρόσφατη οδηγία 2010/0064 (COD) που ψηφίστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου δεν θα είναι αρκετά 
αποτελεσματική για την καταπολέμηση της παιδεραστίας.

Η επιβολή αυστηρότερων ποινών καθίσταται χρήσιμη μόνο αφού εξαλειφθεί το εμπόδιο της 
παραγραφής και αφού επιβληθεί η υποχρέωση καταγγελίας των σεξουαλικών εγκλημάτων. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, είναι απαραίτητη η απόδοση ποινικής ευθύνης σε εκείνους που 
δεν καταγγέλλουν ανάλογα εγκλήματα ή επιδεικνύουν συνωμοτική συμπεριφορά. Όλα αυτά 
έχουν σκοπό την προστασία των νεαρών θυμάτων και την εξάλειψη του κινδύνου της 
παραγραφής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η πρόσφατη οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών1 έχει επιβλαβείς επιπτώσεις και δεν συμβάλλει στην προστασία των 

                                               
1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
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παιδιών για πολλούς λόγους:
- οι διατάξεις περί παραγραφής θα συνεχίσουν να αποτελούν εμπόδιο στην άσκηση ποινικής 
δίωξης·
- δεν προβλέπεται υποχρεωτική καταγραφή των δηλωμένων περιπτώσεων κακοποίησης·

- δεν προβλέπεται υποχρεωτική υποβολή των καταδικασθέντων δραστών σε θεραπεία·
- δεν προβλέπεται η δημιουργία ενός μητρώου δραστών προσβάσιμου από όλους.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, κατά αυτόν τον τρόπο, η οδηγία συμβάλλει στην απόκρυψη των 
περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης από την Καθολική Εκκλησία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Παράλληλα, σύμφωνα με τη συνθήκη, η οδηγία 
λαμβάνει υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
τηρεί τις βασικές αρχές των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης των κρατών μελών, ενώ 
παράλληλα συνάδει με τα διεθνή πρότυπα, όπως η σύμβαση CETS αριθ. 201 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Αποτελεί, επομένως, μια εξισορροπημένη συμβιβαστική λύση που έτυχε της 
υποστήριξης όλων των κρατών μελών και της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η οδηγία συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική 
κακοποίηση σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων:
- Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διώκονται για ικανό 
χρονικό διάστημα μετά την ενηλικίωση του θύματος και ότι η δίωξη αυτή είναι ανάλογη με 
τη σοβαρότητα του διαπραχθέντος αδικήματος.
- Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι οι κανόνες εμπιστευτικότητας που 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία σε ορισμένους επαγγελματίες που ασχολούνται 
κυρίως με παιδιά, δεν εμποδίζουν τους εν λόγω επαγγελματίες να αναφέρουν περιπτώσεις 
κακοποίησης καθώς και να ενθαρρύνουν κάθε πρόσωπο που γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι έχει 
τελεστεί πράξη κακοποίησης να το αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υποχρέωση αυτή 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη γενική υποχρέωση που προβλέπεται στην εθνική 
νομοθεσία για καταγγελία οποιουδήποτε αδικήματος.

- Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι διατίθενται αποτελεσματικά 
προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων επανάληψης αδικημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος παιδιών και ότι τα 
πρόσωπα που διώκονται για τα εν λόγω ποινικά αδικήματα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα 
παραπάνω προγράμματα.
- Καταργεί τυχόν εμπόδια στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες και 
ακαταλληλότητα λόγω καταδίκης για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου1, ώστε να 

                                                                                                                                                  
σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ, ΕΕ L 335 της 
17.12.2011, σελ. 1.
1 Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/351/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, 
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διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι ιστορικού εκ μέρους των εργοδοτών είναι πιο αξιόπιστοι.
Η οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Δεν εισάγει διάκριση βάσει θρησκείας και η εθνική 
νομοθεσία που έχει θεσπιστεί για τη μεταφορά της οδηγίας πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως σε 
όποιον υπάγεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
μελών της Καθολικής Εκκλησίας.
Σε αντίθεση με τον αναφέροντα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία είναι εξαιρετικά χρήσιμη 
από την άποψη ότι ενισχύσει την προστασία των παιδιών στην Ευρώπη έναντι της 
σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 
18 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι επικριτικές παρατηρήσεις του αναφέροντος για την οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αβάσιμες και δεν συμμερίζεται τους ισχυρισμούς του.

                                                                                                                                                  
σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό 
μητρώο μεταξύ των κρατών μελών.


