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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri, hogy EU-szerte harmonizálják a filmek és szórakoztató 
szoftverek gyermekvédelmi célú osztályozását. A fiatalok körében jelentkező erőszak 
németországi növekedése ebben a tagállamban szigorúbb normákhoz vezetett, amelyek immár 
számos más ország normáinál szigorúbbak. Annak megelőzése érdekében, hogy az említett 
előírásokat meg lehessen kerülni az alacsonyabb szintű normákkal rendelkező országokban 
vásárolva meg az audiovizuális termékeket, szigorúbb és uniós szinten harmonizált közös 
normák bevezetését kérik. A cél a) az ifjúság védelme; b) az egyenlő piaci körülmények 
biztosítása; c) az árak kiegyenlítése; d) az illegális beszerzés megnehezítése.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A gyermekeknek mint a filmek és szórakoztató szolgáltatások fogyasztóinak, valamint az 
online technológiák felhasználóinak védelme rendkívül fontos a Bizottság számára. E 
tekintetben a 2003-ban közzétett, az audiovizuális művek besorolásának európai uniós 
gyakorlatáról szóló tanulmány („Empirical Study on the rating practice used for audiovisual 
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works in the European Union”)1 elosztási csatornánként meghatározza az egyes EU- és EGT-
tagállamok besorolási gyakorlatát, majd értékeli, milyen hatással vannak a besorolás 
tekintetében a nemzeti jogszabályok és a gyakorlat között tapasztalható eltérések a filmek 
forgalmazására. Főbb következtetéseiben a tanulmány többek között megállapítja, hogy az 
egyes országokban az eltérő szakpolitikai célkitűzések, valamint a továbbra is meghatározó 
kulturális hagyományok (besorolási szabványok) miatt a teljes körű harmonizáció 
valószínűleg nem megvalósítható. A tanulmány hangsúlyozza, hogy fontos a közös 
referenciák kialakítása, a korhatárok feltüntetését illetően az egységes jogszabályalkotás, 
valamint a káros tartalmak (pornográfia és szélsőséges erőszak) kezelését célzó szabványok 
létrehozása. Kiemeli továbbá, hogy elő kell segíteni a bevált gyakorlatok cseréjét és az 
együttműködés egyéb formáit a különböző médiaplatformok között, a hatékony panasztételi 
mechanizmusokat, valamint egy biztonságosabb és hatékonyabb önszabályozó magatartási 
kódex kidolgozását, amely a szabályok betartására ösztönözné a video- és 
műsorszolgáltatókat. Végül a tanulmány szorgalmazza a civil társadalomnak és az oktatásnak 
a szabályalkotásba történő aktív bevonását, mivel az információs társadalomnak tájékozott és 
a jelenségekre reagálni tudó közönségre van szüksége.

A Bizottság 2008. április 22-én közleményt fogadott el „a fogyasztóknak – különösen a 
kiskorúaknak – a videojátékok használata tekintetében történő védelméről”2, amelyhez a 
tagállamok videojátékokkal kapcsolatos szabályozásáról és gyakorlatáról készített felmérés 
szolgált alapul. Az ajánlás a fogyasztók egyes video- és számítógépes játékok korcsoportok 
szerinti címkézése általi védelméről szóló 2002. évi tanácsi állásfoglalás nyomán született, 
amely már korábban is hangsúlyozta a tartalom értékelésére és a korcsoport szerinti 
besorolásra vonatkozó egyértelmű tájékoztatás szükségességét. 
A Bizottság többek között felszólítja a tagállamokat és az érintett ágazatot, hogy fejlesszék 
tovább az „Egységes Európai Játékinformációs (PEGI) Rendszert”3. A videojátékokat 
forgalmazó kiskereskedőket arra szólítja fel, hogy két éven belül dolgozzák ki az említett 
termékek kiskorúak számára történő értékesítésére, valamint a PEGI rendszernek a szülők és a 
gyermekek körében történő fokozottabb megismertetésére vonatkozó Egységes Európai 
Magatartási Kódexet. A tagállamokat és minden érdekelt felet arra biztat, hogy népszerűsítsék 
a PEGI rendszert, és indítsanak kezdeményezéseket a médiaműveltség javítása érdekében.

A kiskorúak védelme a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok feladata. Az egyes 
tagállamokra jellemző érzékeny pontok és kulturális adottságok eltérései megnehezítik a 
besorolási és gyermekvédelmi rendszerek harmonizációját. 
Ennek fényében – amint azt az audiovizuális művek besorolásáról szóló fent említett 
tanulmány főbb következtetései is megerősítik – jelentős eredménynek tekinthető, hogy az 
önszabályozó PEGI korcsoport szerinti besorolási rendszer a videojátékokra vonatkozó 
korábbi nagyszámú nemzeti besorolási rendszert egyetlen, Európa-szerte egységes rendszerrel 
váltotta fel. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendszer csupán egy bizonyos 
tartalomtípust érint, és nem terjed ki a nem interaktív audiovizuális tartalmak minden 
fajtájára.  Ilyen rendszer csak egy tagállamban létezik, mégpedig Hollandiában, a 
„Kijkwijzer” rendszer4. A „Kijkwijzer” tulajdonképpen a televíziós műsoroktól és a 
                                               
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/
4 http://www.kijkwijzer.nl/index.php?
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mozifilmektől kezdve a DVD-kig és videókig a Hollandiában kapható összes nem interaktív 
audiovizuális terméket szabályozza, más tagállamokban azonban nem alkalmazható.

A Bizottság üdvözöl és támogat minden, egy önszabályozó vagy társszabályozó, médiák 
közötti, egységes európai, korcsoport szerinti besorolási rendszer kidolgozására tett további 
erőfeszítést. Ennek érdekében a Bizottság a bevált gyakorlatok cseréje céljából találkozókat 
szervez a besorolást végző szervek számára. A Bizottság továbbá megfigyelőként részt vesz a 
filmek besorolásával foglalkozó európai szervek által rendezett éves találkozókon. Ezek a 
találkozók elősegítik a különböző nemzeti filmbesorolási rendszerekkel kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréjét. A gyermekvédelmi célú, a filmek és egyéb szórakoztató szoftverek 
besorolására vonatkozó szabványok teljes körű harmonizációjának megvalósítása azonban 
nehéz feladat lesz.


