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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0645/2009, внесена от ВР, с германско гражданство, от името на 
„O.B.S.“, подкрепена от 18 подписа, относно призив за хармонизиране на 
стандартите за защита на детето, приложими към филмовата индустрия и 
индустрията, произвеждаща и разпространяваща развлекателен софтуер

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изискват стандартите за класификация на филмите и 
развлекателния софтуер, във връзка със защита на детето, да бъдат хармонизирани на 
територията на целия ЕС. Увеличаването на насилието сред младежите в Германия 
предизвика налагането на по-строги стандарти в тази държава-членка на ЕС, които в 
момента са по-строги, отколкото стандартите в много други държави. С цел да се 
предотврати заобикалянето на тези стандарти чрез закупуване на аудиовизуални 
продукти от държави с по-ниски стандарти, те внасят искане за общи, по-строги 
стандарти на цялата територия на ЕС. Тяхната цел е: а) защита на младежите; б) равни 
условия за дейност на пазара; в) уеднаквяване на цените, и г) усложняване на 
нелегалното закупуване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Защитата на децата като потребители на филмови и развлекателни услуги и ползватели 
на онлайн технологии е съществено важна за Комисията. В този смисъл независимото 
„Проучване на практиката на класифициране, използвана за аудиовизуалните 
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произведения в Европейския съюз”1, публикувано през 2003 г., идентифицира 
практиката на класифициране в различните държави-членки на ЕС и ЕИП в зависимост 
от различните канали на разпространение и оценява ефекта от различията между 
националните законодателства и практики по отношение на класифицирането на 
продаваните филми. Сред основните заключения проучването посочва, че пълно 
хармонизиране може да е непостижимо поради различните политически цели в 
различните страни, както и поради културните традиции (стандарти за класификация), 
които продължават да бъдат водещи. В проучването се подчертава необходимостта от 
разработване на общи еталони, общо систематизиране на означаването на възрастовите 
категории и стандартите по отношение на вредното съдържание (порнография и крайно 
насилие). В него се подчертава и необходимостта от насърчаване на обмена на добри 
практики и други форми на сътрудничество между различните медийни платформи, 
ефективни механизми за подаване на оплаквания и разработване на кодекси за 
поведение за по-безопасно и ефективно саморегулиране, които да дават тласък на 
задължението на видео доставчиците и излъчващите оператори да спазват правилата. 
На последно място проучването насърчава активното включване на гражданското 
общество и образованието по отношение на правилата, тъй като информационното 
общество изисква наличието на информирана и реагираща аудитория.

На 22 април 2008 г. Комисията прие Съобщение относно защита на потребителите, по-
специално на непълнолетните лица, по отношение на използването на видеоигри2, 
което се основава на проучване сред държавите-членки относно техните системи на 
регламентиране и практики по отношение на видеоигрите. Това съобщение се явява 
последващо действие след Резолюцията на Съвета от 2002 г. относно защитата на 
потребителите чрез етикетиране на определени видеоигри и компютърни игри, в която 
се подчертава необходимостта от ясна информация що се отнася до оценяването на 
съдържанието и класификацията според възрастовата група.

Наред с другото, съобщението призовава държавите-членки и индустрията 
допълнително да подобрят системата PEGI (Паневропейска информация за игрите) за 
възрастов рейтинг 3. Търговците на дребно на видеоигри се призовават в срок от две 
години да постигнат споразумение относно Паневропейски кодекс на поведение за 
продажбата на тези продукти на непълнолетни лица, както и относно ангажименти за 
повишаване на информираността за системата PEGI сред родителите и децата. 
Държавите-членки и всички заинтересовани лица се насърчават да повишат 
обществената информираност за системата PEGI и да предприемат инициативи за 
увеличаване на медийната грамотност.
Защитата на непълнолетните лица е отговорност на държавите-членки съгласно 
принципа на субсидиарност. Различните нагласи и културни различия в държавите-
членки затрудняват хармонизирането на системите за класификация и защита на
децата.
В този контекст и както се потвърждава в основните заключения от гореспоменатото 
                                               
1 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/finalised/studpdf/rating_finalrep2.pdf

2 http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

3 http://www.pegi.info/fr/index/
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проучване на практиките за класифициране, използвани за аудиовизуалните 
произведения, фактът, че саморегулаторната система PEGI, категоризираща този вид 
продукти според препоръчителната възраст, е заменила значителен брой съществуващи 
национални системи за категоризиране според възрастта за видеоигрите с единна 
система, която е идентична в по-голямата част от европейските страни, представлява 
значително постижение. Не трябва да се забравя обаче, че тази система се отнася само 
до един конкретен вид съдържание и че тя не е система за всички видове 
аудиовизуално неинтерактивно съдържание. Такава система съществува само в една 
държава-членка, нидерландската система „Kijkwijzer“1. „Kijkwijzer“ се прилага за 
практически всички неинтерактивни аудиовизуални продукти, които се предлагат в 
Нидерландия, от телевизионни програми и кино-филми до филми на DVD и видео, но 
не е приложима в други държави-членки.

Комисията приветства и подкрепя всякакви допълнителни усилия за постигане на 
саморегулаторна или сърегулаторна паневропейска система за категоризиране според 
възрастта, приложима за всички медии. За тази цел Комисията организира срещи на 
класифициращите органи с оглед да се обменят най-добрите практики в тази област. 
Комисията също така присъства като наблюдател на годишните срещи, организирани 
от органите за европейска филмова класификация. Тези срещи улесняват обмена на 
най-добри практики относно различните национални системи за класифициране на 
филмите. Пълно хармонизиране на стандартите за защита на децата, класифициране на 
филмите и другите видове развлекателен софтуер обаче няма да се постигне лесно.

                                               
1 http://www.kijkwijzer.nl/index.php?


