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Tárgy: Francesco Zanardi olasz állampolgár által a Rete l’Abuso szervezet nevében 
benyújtott 1238/2011. számú petíció a gyermekek szexuális zaklatása, 
szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 
irányelvről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az Európai Parlament októberi plenáris ülésén 
megszavazott 2010/0064 (COD) irányelv nem kellő hatékonysággal támogatja a pedofília 
elleni küzdelmet.

A büntetések szigorításának akkor van értelme, ha megszüntetik az elévülés jelentette 
akadályt és kötelezővé teszik a szexuális bűncselekmények feljelentését. A petíció benyújtója 
szerint meg kell állapítani az ilyen bűncselekmények feljelentését elmulasztó vagy elhallgató 
személyek büntetőjogi felelősségét. Ennek célja a fiatal áldozatok védelme és az elévülés 
kockázatának elhárítása.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló 
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közelmúltbeli uniós irányelv1 káros és alkalmatlan a gyermekek megvédésére, több okból:
– az elévülés továbbra is akadályozni fogja a büntetőeljárást;

– a bántalmazás ismert eseteiben nem teszi kötelezővé a feljelentést;
– nem teszi kötelezővé az elítélt elkövetők kezelését;

– nem hoz létre mindenki számára hozzáférhető nyilvántartást az elkövetőkről.
A petíció benyújtója azt állítja, hogy az irányelv ezzel megerősíti a katolikus egyház 
gyermekbántalmazási ügyeinek elleplezését.

A Bizottság úgy véli, hogy az irányelv jelentős előrelépés a gyermekek szexuális 
bántalmazása elleni küzdelemben. Az irányelv ugyanakkor a Szerződéssel összhangban 
figyelembe veszi, hogy az EU-nak eleget kell tennie az alapvető jogoknak és tiszteletben kell 
tartania a tagállamok büntetőjogi rendszereinek alapvető aspektusait, emellett az irányelv 
összhangban áll más nemzetközi normákkal, például az Európa Tanács CETS 201. számú 
egyezményével. Az irányelv ilyenformán egy kiegyensúlyozott kompromisszumot jelent, 
amivel a Tanácsban minden tagállam támogatását elnyerte és az Európai Parlament is 
túlnyomó többséggel támogatta. 

Az irányelv jelentős mértékben hozzájárul a gyermekek szexuális bántalmazással szembeni 
védelméhez, különösen a petíció benyújtója által felvetett kérdésekben:

– A tagállamok kötelesek – kellő idővel az áldozat nagykorúvá válását követően és az érintett 
bűncselekmény súlyának megfelelően – lehetővé tenni a vádemelést a gyermekek szexuális 
bántalmazásának minősülő bűncselekmények miatt.
– A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az olyan szakemberek számára előírt 
titoktartási szabályok, akiknek fő tevékenységük a gyermekekkel való foglalkozás, ne 
jelenthessék annak akadályát, hogy bejelentést tegyenek bántalmazásról, illetve a 
bántalmazásról tudomással vagy gyanúval bíró személyeket kötelesek arra ösztönözni, hogy 
tegyenek bejelentést az illetékes szolgálatoknál. Ez kiegészíti a nemzeti jogszabályokban a 
bűncselekmények bejelentésére vonatkozó általános kötelezettséget.
– A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy hatékony bűnmegelőzési programok vagy 
intézkedések álljanak rendelkezésre abból a célból, hogy megelőzzék és minimálisra 
korlátozzák a bűncselekmények megismétlésének kockázatát, és hogy a gyermekekkel 
szembeni szexuális bűncselekményekért elítélt személyek és az említett bűncselekmények 
miatt büntetőeljárás alá vont személyek igénybe vehessék az ilyen programokat.

– Felszámolja az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer2 végrehajtásának 
keretében folyó, gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekmények miatti ítéletekről és 
eltiltásokról szóló információcsere esetleges akadályait, hogy a munkáltatók megbízhatóbb 
háttér-ellenőrzéseket végezhessenek.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Az irányelv vallás alapján nem tesz 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelve a gyermekek szexuális 
bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB 
tanácsi kerethatározat felváltásáról, HL L 335., 2011.12.17., 1. o.
2 A bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és 
azok tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározat alapján.
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különbséget, és az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályoknak a tagállamok joghatóságán 
belül bárkire, köztük a katolikus egyház tagjaira is teljes mértékben alkalmazhatónak kell 
lenniük.
A Bizottság a petíció benyújtójának állításaival ellentétben úgy véli, hogy az irányelv  az 
európai gyermekek szexuális bántalmazással szembeni védelmének erősítése szempontjából 
rendkívül hasznos.

A tagállamoknak 2013. december 18-ig kell átültetniük az irányelvet. A Bizottság az említett 
intézkedések végrehajtásáról 2015. december 18-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Következtetés

A Bizottság alaptalannak találja a petíció benyújtója részéről az Európai Parlament irányelvét 
ért bírálatot, és nem ért egyet a petíció benyújtójának állításaival.


