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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0645/2009 af B.P., tysk statsborger, for "O.B.S.", og 18 
medunderskrivere, om en indtrængende opfordring til at harmonisere 
børnebeskyttelsesstandarder for film- og underholdningssoftwareindustrien

1. Sammendrag

Andragerne anmoder om, at standarderne for klassificering af film og anden 
underholdningssoftware med henblik på børnebeskyttelse harmoniseres i hele EU. En stigning 
i ungdomsvold i Tyskland har medført skærpede standarder i denne EU-medlemsstat, og de 
nu er strengere end i mange andre medlemsstater. For at forhindre, at disse standarder bliver 
omgået ved køb af audiovisuelle produkter fra lande med lavere standarder, anmoder de om 
fælles - strengere - standarder i hele EU. Deres mål er a) beskyttelse af unge, b) ens 
markedsbetingelser, c) prisudligning og d) at gøre ulovligt køb sværere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Kommissionen lægger stor vægt på beskyttelsen af børn som forbrugere af film- og 
underholdningstjenester og brugere af onlineteknologier. I denne sammenhæng indeholder
den uafhængige undersøgelse "Study on the rating practice used for audiovisual works in the 
European Union", som blev offentliggjort i 2003, en beskrivelse af 
klassificeringsstandarderne i de forskellige EU- og EØS-medlemsstater, alt efter de 
forskellige distributionskanaler, og en evaluering af betydningen af forskellene mellem den 
nationale klassificeringslovgivning og -praksis for kommercialiseringen af film. Blandt de 
vigtigste konklusioner viser undersøgelsen, at det måske ikke vil være muligt at opnå total 
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harmonisering på grund af de forskellige politiske målsætninger, som man stiler efter at 
opfylde i de forskellige lande, og på grund af de kulturelle traditioner 
(klassificeringsstandarder), der stadig følges. I undersøgelsen understreges nødvendigheden af 
at udvikle fælles referencer, fælles kodificering i forbindelse med alderskategorier og 
standarder for skadeligt indhold (pornografi og ekstrem vold). I undersøgelsen understreges 
endvidere nødvendigheden af at fremme udvekslingen af oplysninger om god praksis og andet
samarbejde mellem medieplatforme, effektive klagemekanismer og udviklingen af et mere 
sikkert og effektivt selvregulerende adfærdskodeks med henblik på at styrke 
videoforhandlernes og radio- og tv-udbydernes forpligtelse til at følge reglerne. Endelig 
opfordres der i undersøgelsen til aktiv integration af det civile samfund og formidling af
reglerne, da informationssamfundet kræver et informeret og følsomt publikum.
Kommissionen vedtog den 22. april 2008 en meddelelse om beskyttelse af forbrugere, særligt
mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil, der var baseret på en undersøgelse blandt 
medlemsstaterne om deres regulering og praksis i forbindelse med videospil. Meddelelsen er 
en opfølgning på Rådets resolution fra 2002 om beskyttelse af forbrugere ved mærkning af 
visse videospil og computerspil efter aldersgruppe, hvori behovet for klare og tydelige 
oplysninger om vurdering af indhold og klassificering af aldersgrupper allerede var 
understreget.

I meddelelsen opfordres medlemsstaterne og industrien bl.a. til at forbedre det 
selvregulerende aldersklassificeringssystem "Pan European Games Information age rating 
(PEGI) system" yderligere. Forhandlere af videospil opfordres til inden for to år at indgå en 
aftale om et paneuropæisk aldersklassificeringssystem i forbindelse med salget af disse 
produkter til mindreårige og en forpligtelse til at øge bevidstheden om PEGI blandt forældre 
og børn. Medlemsstater og interessenter opfordres til at øge offentlighedens bevidsthed om
PEGI og tage initiativer til at fremme medieforståelse.
Beskyttelsen af mindreårige er medlemsstaternes ansvarsområde i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. Forskellen i sensibilitet og kulturelle forskelle i medlemsstaterne gør 
det vanskeligt at harmonisere klassificerings- og børnebeskyttelsessystemer.

I lyset heraf - som bekræftet i førnævnte undersøgelses vigtigste konklusioner om 
klassificeringssystemer til audiovisuelle værker - er det meget positivt, at det selvregulerende 
aldersklassificeringssystem, PEGI, har erstattet en lang række eksisterende nationale 
aldersklassificeringssystemer for videospil med et enkelt system, der er identisk i det meste af 
Europa. Det skal imidlertid erindres, at systemet kun dækker én form for indhold, og at det 
ikke dækker alle former for audiovisuelt noninteraktivt indhold. Der findes et sådant system i 
én medlemsstat, det nederlandske system "Kijkwijzer"1. "Kijkwijzer" anvendes for stort set 
alle noninteraktive audiovisuelle produkter, der udbydes i Nederlandene, fra tv-programmer 
og biograffilm til film på DVD og video, men systemet anvendes ikke i andre medlemsstater.
Kommissionen bifalder og støtter yderligere bestræbelser på at opnå et selvregulerende eller 
samregulerende paneuropæisk aldersklassificeringssystem på tværs af alle medier. Til dette 
formål har Kommissionen organiseret møder med klassificeringsorganer for at udveksle 
oplysninger om bedste praksis på området. Kommissionen deltager også som observatør i de 
årlige møder, som de europæiske filmklassificeringsorganer afholder. Med disse møder 
fremmes udvekslingen af oplysninger om bedste praksis vedrørende de forskellige nationale 
filmklassificeringssystemer. Fuld harmonisering af standarder for beskyttelse af børn, 
                                               
1 http://www.kijkwijzer.nl/index.php?.
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klassificering af film og anden underholdningssoftware vil imidlertid ikke være let at opnå."


