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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0645/2009, του BP, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της “O.B.S.”, η 
οποία συνοδεύεται από 18 υπογραφές, σχετικά με αίτηση εναρμόνισης των 
προτύπων για την προστασία των παιδιών στην κινηματογραφική βιομηχανία και 
τη βιομηχανία λογισμικού ψυχαγωγίας

1. Περίληψη της αναφοράς

 Οι αναφέροντες ζητούν να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ τα πρότυπα για την 
προστασία των παιδιών όσον αφορά την ταξινόμηση των κινηματογραφικών έργων και 
άλλου λογισμικού ψυχαγωγίας σε κατηγορίες. Η αύξηση της βίας μεταξύ των νέων στη 
Γερμανία οδήγησε στη θέσπιση αυστηρότερων προτύπων, με αποτέλεσμα τα πρότυπα στο εν 
λόγω κράτος μέλος της ΕΕ να είναι αυστηρότερα από ό,τι σε πολλά άλλα. Προκειμένου να 
αποτραπεί η παράκαμψη των γερμανικών προτύπων μέσω της αγοράς οπτικοακουστικών 
προϊόντων από χώρες με χαμηλότερα πρότυπα, οι αναφέροντες ζητούν τη θέσπιση κοινών –
αυστηρότερων– προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος τους είναι α) η προστασία των νέων, 
β) οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, γ) η εξίσωση των τιμών και δ) να καταστεί 
δυσχερέστερη η παράνομη αγορά των προϊόντων αυτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η προστασία των παιδιών ως καταναλωτών κινηματογραφικών έργων και υπηρεσιών 
ψυχαγωγίας και ως χρηστών επιγραμμικών τεχνολογιών έχει μεγάλη σημασία για την 
Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η ανεξάρτητη «Μελέτη για την πρακτική διαβάθμισης που 
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χρησιμοποιείται για τα οπτικοακουστικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»1, η οποία 
δημοσιεύτηκε το 2003, ορίζει την πρακτική διαβάθμισης στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και 
του ΕΟΧ, ανάλογα με τα διάφορα κανάλια διανομής και αξιολογεί τον αντίκτυπο των 
διαφορών μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής όσον αφορά τη διαβάθμιση στην
εμπορικότητα των κινηματογραφικών έργων. Μεταξύ των βασικών της συμπερασμάτων, η 
μελέτη αποκαλύπτει ότι η πλήρης εναρμόνιση μπορεί να μην είναι εφικτή εξαιτίας των 
διαφορετικών στόχων πολιτικής που επιδιώκονται στις διάφορες χώρες και εξαιτίας των 
πολιτιστικών παραδόσεων (πρότυπα διαβάθμισης) που εξακολουθούν να ακολουθούνται. 
Υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης κοινών προτύπων αναφοράς, κοινής κωδικοποίησης 
των ενδείξεων για τις ηλικιακές κατηγορίες και προτύπων με σκοπό την αντιμετώπιση του 
βλαβερού περιεχομένου (πορνογραφία και ακραία βία). Η μελέτη υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενθαρρυνθούν η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και άλλες μορφές συνεργασίας 
ανάμεσα στις διάφορες πλατφόρμες των μέσων επικοινωνίας, αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
καταγγελίας και η ανάπτυξη ασφαλέστερων και αποτελεσματικών αυτορρυθμιστικών 
κωδίκων δεοντολογίας που προωθούν τη δέσμευση των παρόχων και των φορέων μετάδοσης 
οπτικού υλικού να σέβονται τους κανόνες. Τέλος, η μελέτη ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών και την εκπαίδευση σχετικά με τους κανόνες, καθώς η κοινωνία 
της πληροφορίας απαιτεί ένα ενημερωμένο κοινό που αντιδρά.

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 22 Απριλίου 2008 ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών2, που βασίστηκε 
σε έρευνα μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους κανονισμούς και την πρακτική τους 
έναντι των βιντεοπαιχνιδιών. Πρόκειται για συνέχεια στο ψήφισμα του Συμβουλίου του 2002 
σχετικά με την προστασία των καταναλωτών με την επισήμανση ορισμένων βιντεοπαιχνιδιών 
και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, το οποίο είχε ήδη τονίσει την ανάγκη σαφούς πληροφόρησης 
όσον αφορά την αξιολόγηση του περιεχομένου και τη διαβάθμιση ανά ηλικιακές ομάδες. 
Η ανακοίνωση καλεί, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη και τον κλάδο να βελτιώσουν περαιτέρω 
το «Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (PEGI)»3. Οι 
έμποροι λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών καλούνται να συμφωνήσουν εντός διετίας σε 
έναν πανευρωπαϊκό δεοντολογικό κώδικα για την πώληση παιχνιδιών σε ανηλίκους και σε 
δεσμεύσεις όσον αφορά την ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών για το σύστημα PEGI. Τα 
κράτη μέλη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να βελτιώσουν τη δημόσια 
ευαισθητοποίηση για το PEGI και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του 
γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.
Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Οι διαφορετικές ευαισθησίες και οι πολιτισμικές διαφορές στα κράτη μέλη 
καθιστούν δύσκολη την εναρμόνιση της ταξινόμησης και των συστημάτων προστασίας των 
παιδιών.
Υπό το πρίσμα αυτό -όπως επιβεβαιώνεται από τα βασικά συμπεράσματα της 
προαναφερθείσας μελέτης σχετικά με τις πρακτικές διαβάθμισης που χρησιμοποιούνται για 
τα οπτικοακουστικά έργα- αποτελεί σημαντικό επίτευγμα το ότι το αυτορρυθμιστικό 
                                               
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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σύστημα διαβάθμισης με βάση την ηλικία PEGI αντικατέστησε σημαντικό αριθμό 
υπαρχόντων συστημάτων διαβάθμισης με βάση την ηλικία που ίσχυαν για τα βιντεοπαιχνίδια 
με ένα ενιαίο σύστημα που είναι πανομοιότυπο για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. 
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το εν λόγω σύστημα αφορά έναν συγκεκριμένο μόνο 
τύπο περιεχομένου και ότι δεν είναι ένα σύστημα για όλα τα είδη οπτικοακουστικού μη 
διαδραστικού περιεχομένου. Ένα τέτοιο σύστημα υπάρχει σε ένα κράτος μέλος και είναι το 
ολλανδικό σύστημα «Kijkwijzer»1. Το «Kijkwijzer» εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα μη 
διαδραστικά οπτικοακουστικά προϊόντα που προσφέρονται στις Κάτω Χώρες, από τα 
τηλεοπτικά προγράμματα και τα κινηματογραφικά έργα μέχρι τα έργα σε DVD και σε βίντεο, 
αλλά δεν εφαρμόζεται σε άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή χαιρετίζει και στηρίζει τις περαιτέρω προσπάθειες επίτευξης ενός 
αυτορρυθμιστικού ή συρρυθμιστικού πανευρωπαϊκού συστήματος διαβάθμισης με βάση την 
ηλικία που θα ισχύει για όλα τα μέσα επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή έχει 
διοργανώσει συνεδριάσεις των φορέων ταξινόμησης με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή συμμετέχει επίσης ως παρατηρητής στις ετήσιες 
συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς ταξινόμησης των 
κινηματογραφικών έργων. Οι συνεδριάσεις αυτές διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά τα διάφορα εθνικά συστήματα ταξινόμησης των κινηματογραφικών 
έργων. Ωστόσο, η πλήρης εναρμόνιση των προτύπων που αφορούν την προστασία των 
παιδιών, την ταξινόμηση των κινηματογραφικών έργων και άλλων λογισμικών ψυχαγωγίας 
δεν θα επιτευχθεί με ευκολία.

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


