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EUROPEISKA UNIONENS R¯D

1. NOTERAR den omfattande och ökande tillgången på videooch datorspel och att interaktiv programvara, som ingår i
video- och datorspel som säljs eller hyrs ut i butiker eller
distribueras via Internet, utgör en betydelsefull och växande marknad,
2. NOTERAR att dessa produkter, på grund av variation och
innehållsskillnader, riktas till konsumenter i olika åldrar,
3. OROAR SIG i synnerhet över att innehållet i en del av dessa
produkter kan vara olämpligt för minderåriga genom den
skada det kan åsamka dem,
4. P¯MINNER om åtgärder som vidtas inom gemenskapen för
att skydda minderåriga från skadligt innehåll, till exempel
inom ramen för beslutet om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät (1) samt som uppföljning till
rådets rekommendation om utvecklingen av konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella
tjänster och informationstjänster genom främjande av nationella system för att uppnå en jämförbar och effektiv
skyddsnivå för minderåriga och för den mänskliga värdigheten (2), samt bekräftar åtgärdernas betydelse,
5. FRAMH¯LLER BETYDELSEN av att konsumenterna får tillgång till tydlig information, avseende bedömning av innehållet och därav följande åldersklassificering, om saluförda
produkter så att de kan göra ett välinformerat val och i
synnerhet ungdomar skyddas från ett potentiellt skadligt
innehåll, och hävdar i detta sammanhang åter att märkning
är en viktig väg till bättre information och öppenhet för
konsumenterna samt till en harmoniskt fungerande inre
marknad,
6. NOTERAR att många av Europeiska unionens medlemsstater har klassificeringssystem efter ålder på grundval av
olika kriterier som återspeglar kulturella skillnader och
olika grader av nationell och lokal känslighet,

(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 276/1999/EG av den 25
januari 1999 (EGT L 33, 6.2.1999, s. 1).
(2) Rådets rekommendation av den 28 september 1998 (EGT L 270,
7.10.1998, s. 48).

7. INSER fördelarna med att uppmuntra medlemsstaterna till
att utveckla tydliga och enkla klassificeringssystem för bedömning av dessa produkters innehåll,
8. ANSER att det nuvarande samarbetet mellan företagen om
klassificering och märkning av innehållet i den interaktiva
programvaran på både nationell och gemenskapsnivå bidrar till ett effektivt skydd av minderåriga och till förverkligandet av den fullständiga potentialen hos denna bransch,
samt framhåller i detta sammanhang betydelsen av att
fortsätta att engagera övriga berörda parter, i synnerhet
konsumentföreningar och företrädare för föräldrar och
ungdomar,
9. INSER att självreglering, genom deltagande av alla berörda
parter och i synnerhet konsumenterna, är en av de adekvata vägarna för att stödja åldersbaserade klassificeringssystem för interaktiv programvara i video- och datorspel,
ensamt eller som ett komplement till medlemsstaternas
åtgärder på detta område,
10. UPPMANAR medlemsstaterna och kommissionen att, i enlighet med sin respektive behörighet, intensifiera samarbetet med samtliga berörda parter som branschen, innehållsproducenter, konsumenter och ungdomar, om informations- och erfarenhetsutbyte för att fastställa bästa metoder för åldersbaserad klassificering och märkning av video- och datorspel, med beaktande av kulturell mångfald
och olika grader av nationell och lokal känslighet,
11. V˜LKOMNAR kommissionens åtagande om en undersökning av klassificeringspraxis i gemenskapen och noterar
att denna undersökning även omfattar andra produkter,
som filmer, dvd och videokassetter, vilka också kan leda
till problem när dett gäller skyddet av minderåriga och den
inre marknadens sätt att fungera,
12. UPPMANAR kommissionen att utifrån resultaten av nämnda
samarbete och resultaten av den ovan nämnda undersökningen bevaka utvecklingen av utformningen och användningen av olika metoder för bedömning av innehållet i
video- och datorspel samt av deras klassificering och märkning, samt hålla rådet underrättat i mån av behov.

