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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1026/2012, внесена от Кристофър Гилхрист, с британско 
гражданство, относно предоставянето на информация и кодове, свързани с 
компютърни игри, в случай че отговорникът за поддръжката на сървъра 
престане да предоставя услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че цялата информация и кодовете, свързани с 
компютърни игри, следва да бъдат предоставени в случай, че отговорникът за 
поддръжката на сървърите, чрез които се играе играта, прекрати дейността си. В такъв 
случай, следва да бъде възможно всяко лице да поеме администрацията на играта
безплатно или според нейната себестойност. Вносителят на петицията счита, че за тази 
цел е необходимо законодателство, защото често играчите са инвестирали в игри, 
добавки към компютърни игри, а понякога и във виртуални пари. Според вносителя на 
петицията, стопанските субекти извличат нелоялни предимства от факта, че 
потребителите са закупили виртуални пари и често инвестициите на потребителите се 
оказват напразни. Вносителят на петицията счита, че когато става въпрос за игри, 
потребителите не са достатъчно защитени и призовава за законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 30 април 2013 г.

Вносителят на петицията обръща внимание на намаляването на стойността за 
потребителите, когато сайтовете за онлайн игри прекратят своята дейност.  Вносителят 
на петицията предлага допълнително законодателство, което в този случай ще даде 
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големи права на потребителите, включително възстановяването на виртуално 
имущество и предоставянето на правата върху играта от доставчика на играта на всеки 
друг партньор, желаещ да продължи да хоства играта.

Наблюдения на Комисията

По отношение на защитата на потребителите, предоставена от правото на ЕС, и 
искането на вносителя на петицията за допълнително законодателство на ЕС за 
увеличаване на защитата на потребителите в тази област Директива 2005/29/ЕО 
относно нелоялните търговски практики1 забранява на търговците да участват в 
заблуждаващи и агресивни търговски практики. Нейните разпоредби изискват 
търговците да действат в съответствие с дължимата професионална грижа и да не 
нарушават икономическото поведение на потребителите, като ги склоняват да сключат 
сделки, които иначе те не биха сключили. В допълнение, Директива 93/13/EИО относно 
неравноправните клаузи в потребителските договори2 предвижда, че договорните 
клаузи следва да са написани на ясен, разбираем език, и че договорна клауза, която 
създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и 
задълженията на страните, се счита за неравноправна и като такава не е обвързваща. 
Може да се твърди, че посочената в петицията практика на предприятията, предлагащи 
игри, да запазват собствеността върху положителни текущи сметки след като договорът 
е изтекъл, може да се счита за неравноправна, особено с оглед на буква е) от 
приложението на Директива 93/13/ЕИО, която се отнася до клаузи допускащи 
„продавачът или доставчикът да запазят авансово изплатени суми за стоки или 
услуги, които не са извършили, в случаите когато продавачът или доставчикът са 
тези, които прекратяват договора“. Преди всичко обаче от държавите членки зависи 
да преценят в конкретен случай дали онлайн практика следва да се счита за 
неравноправна съгласно Директива 2005/29/ЕО или Директива 93/13/ЕИО.

В ролята си на пазител на Договора Комисията редовно извършва мониторинг на 
държавите членки, за да гарантира, че те правилно прилагат съответните достижения на 
правото на ЕС, и за да улеснява задачата на компетентните правоприлагащи органи, 
които могат видимо да сътрудничат в рамките на мрежата за сътрудничество в областта 
на защитата на потребителите. Например, в този контекст, през 2012 г. Комисията 
координира скрининг, обхващащ целия ЕС, на уебсайтове, продаващи игри, книги, 
видео и музика, които могат да бъдат свалени. Проверката установи, че над 75% от тези 
уебсайтове изглежда не отговарят на правилата за защита на потребителите. 
Уебсайтовете, продаващи игри, съставляваха най-голяма част от проверката, извършена 
едновременно от националните правоприлагащи органи. Беше установено, че повечето 
от тях съдържат неравноправни условия и средно бяха установени по 5 проблема, 
свързани с правното съответствие, на сайт. 

Понастоящем се извършва преглед на начина, по който се прилагат хармонизираните 
правила за защита на потребителите в ЕС, и това ще бъде основна тема на 
тазгодишната среща на върха, посветена на потребителите.

                                               
1 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
2 OВ L 095, 21.4.1993 г., стр. 29.
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Най-късно до 13 юли 2014 г. ще влезе в сила Директива 2011/83/ЕС относно правата на 
потребителите, като тя ще даде допълнителни права на потребителите на цифрови 
продукти онлайн. Задълженията за предоставяне на преддоговорна информация 
относно цифрово съдържание към момента са хармонизирани. Тя съответно следва да 
бъде по-ясна, включвайки информация относно съвместимостта на продукта с хардуер 
и софтуер и прилагането на технически мерки за защита. Потребителят ще има право 
на отказ от договора, освен ако не е дал съгласието си за започване на изпълнението на 
договора по време на срока за отказ и е приел, че вследствие на това ще загуби правото 
си на отказ от договора.

За да се гарантира, че тези нови разпоредби имат въздействие за потребителите на 
цифрово съдържание, включително онлайн игрите, Комисията планира да издаде 
насоки за националните правоприлагащи органи за прилагането на задълженията за 
информиране.

Понастоящем не се разглежда допълнително законодателство, насочено специално към 
играещи игри лица, пострадали от прекратяването на играта, в която са инвестирали.

Заключение

Тъй като е от първичната компетентност на националните органи и съдилища да 
разследват всякакви потенциално заблуждаващи практики на дружества, които 
извършват дейност на тяхната територия, и ако вносителят на петицията счита, че 
правата му на потребител са били нарушени, той следва да съобщи за своя случай на 
органа на Обединеното кралство за защита на потребителите, чиито координати за 
връзка са следните:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
Електронна поща: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Уебсайт: http://www.oft.gov.uk   

През 2013 г. Комисията прие доклад относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО. В 
частност този доклад предоставя списък с най-разпространените нелоялни търговски 
практики, срещани в държавите членки, включително практики, извършвани онлайн.

Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите ще даде на потребителите на 
цифрово съдържание от юли 2014 г. допълнителни права във връзка с преддоговорната 
информация и Комисията ще се стреми да осигури тяхното ефективно прилагане, 
гарантиращо, че потребителите изцяло ще се възползват от новите правила за 
прозрачност. 

Същевременно се взимат мерки, за да се повиши правилното прилагане на 
достиженията на правото на национално равнище, като същевременно се подобри и 
транснационалното сътрудничество в областта на правоприлагането, за да се 
установяват по-добре незаконни практики, които се разпространяват онлайн.



PE513.208v01-00 4/4 CM\939033BG.doc

BG


