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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1238/2011, którą złożył Francesco Zanardi (Włochy) w imieniu 
Rete l’Abuso, w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej w kontekście dyrektywy 2010/0064

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przekonuje, że dyrektywa 2010/0064(COD) przyjęta niedawno przez 
Parlament Europejski na sesji plenarnej w październiku w niewystarczający sposób wspiera 
walkę z pedofilią.

Zwiększenie kar staje się przydatne jedynie wówczas, gdy usunięta zostaje przeszkoda w 
postaci przedawnienia oraz gdy nakłada się obowiązek zgłaszania przestępstw o charakterze 
seksualnym. Według składającego petycję należy uznawać odpowiedzialność karną osób, 
które nie zgłaszają takich przestępstw lub na nie przyzwalają. Wszystko to ma na celu 
ochronę młodocianych ofiar i unikanie ryzyka przedawnienia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję sprzeciwia się przyjętej niedawno dyrektywie UE w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych1,twierdząc, że jest ona szkodliwa i nie 

                                               
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania 

niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii 
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chroni skutecznie dzieci z następujących powodów:
- ograniczenia będą dalej stanowiły przeszkodę w procesie ścigania karnego;

- nie narzuca się w niej obowiązku zgłaszania znanych przypadków nadużyć;
- nie narzuca się w niej obowiązkowego leczenia skazanych przestępców;

- nie tworzy się w niej rejestru przestępców, który byłby dostępny publicznie.
Składający petycję twierdzi, że w związku z tym dyrektywa przyczynia się do tuszowania 
niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych przez Kościół katolicki.

Komisja jest zdania, że dyrektywa stanowi znaczący krok naprzód w zwalczaniu 
niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Równocześnie, zgodnie z Traktatem, 
w dyrektywie uwzględnia się konieczność zgodności UE z prawami podstawowymi oraz 
poszanowania podstawowych elementów systemu sądownictwa ka rnego  państw 
członkowskich, a także jest ona zgodna z innymi międzynarodowymi normami, takimi jak 
konwencja Rady Europy CETS nr 201. Oznacza to, że dyrektywa stanowi zrównoważony 
kompromis, na który przystały wszystkie państwa członkowskie w Radzie, a także zdobyła 
ona stanowczą większość głosów w Parlamencie Europejskim. 

Dyrektywa znacząco przyczynia się do ochrony dzieci przed niegodziwym traktowaniem w 
celach seksualnych, zwłaszcza w obszarach poruszonych przez składającego petycję:

- państwa członkowskie są zobowiązane do ścigania karnego przestępstw niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych przez dostateczny okres po osiągnięciu przez ofiarę 
pełnoletności, proporcjonalnie do wagi przestępstwa;
- państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia, by zasady dotyczące poufności, 
którym podlegają określone grupy zawodowe pracujące głównie z dziećmi, nie stanowiły 
przeszkody dla informowania o nadużyciach, oraz do zachęcania, aby wszelkie osoby mające 
takie informacje lub podejrzewające, iż doszło do przestępstwa, zgłaszały je właściwym 
służbom. Obowiązek ten dopełnia ogólne zobowiązanie do zgłaszania wszelkich przestępstw 
zapisane w ustawodawstwie krajowym;
- państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia dostępu do skutecznych programów 
lub środków interwencyjnych, których celem jest zapobieganie zagrożeniom wielokrotnych 
przestępstw i minimalizowanie tych zagrożeń, a także do dopilnowania, by osoby skazane za 
przestępstwa na tle seksualnym wobec dzieci oraz osoby, wobec których toczy się 
postępowanie karne za tego rodzaju przestępstwa, mogły mieć dostęp do takich programów;

- zniesiono możliwe przeszkody w zakresie wymiany informacji w sprawie wyroków oraz 
utraty praw za przestępstwa seksualne popełniane wobec dzieci dzięki wdrożeniu 
europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych1, aby pracodawcy 
mogli w bardziej niezawodny sposób przeprowadzać podstawowe sprawdzenie.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Nie traktuje się w niej inaczej 
różnych religii, a ustawodawstwo krajowe wdrażające dyrektywę musi mieć pełne 
zastosowanie do każdej osoby objętej jurysdykcją państw członkowskich, w tym członków 
                                                                                                                                                  

dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz.U. L 335, 17.12.2011, s. 1.
1 Mocą decyzji ramowej Rady 2009/351/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany 

informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji.



CM\903882PL.doc 3/3 PE491.035v01-00

PL

Kościoła katolickiego.
Komisja, wbrew roszczeniom składającego petycję, jest zdania, że dyrektywa znacząco 
przyczynia się do poprawy ochrony dzieci w Europie przed niegodziwym traktowaniem w 
celach seksualnych.

Państwa członkowskie powinny transponować dyrektywę do dnia 18 grudnia 2013 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszych 
działań do dnia 18 grudnia 2015 r.

Wniosek

Komisja jest zdania, że krytyczne uwagi składającego petycję w stosunku do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego są nieuzasadnione i nie podziela jego poglądów.


