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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1026/2012 af Christopher Gilchrist, britisk statsborger, om frigivelse 
af oplysninger og koder vedrørende computerspil ved ophør af en serverudbyders 
tjenesteydelser

1. Sammendrag

Andrageren slår til lyd for, at alle oplysninger og koder vedrørende computerspil skal frigives, 
når en administrator af servere, på hvilke der afvikles spil, indstiller sine aktiviteter. I et 
sådant tilfælde skal det være muligt for enhver at overtage spillet gratis eller til 
anskaffelsespris. Dette kræver ifølge andrageren lovgivning, idet spillere ofte har investeret i 
spil, udvidelser til spil og undertiden også i virtuelle penge. Ifølge andrageren drager 
virksomhederne en urimelig fordel af, at forbrugerne har købt virtuelle penge, og forbrugernes 
investeringer går ofte til spilde. Andrageren er af den opfattelse, at forbrugerne på spilområdet 
er utilstrækkeligt beskyttet og anmoder om lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Andrageren henleder opmærksomheden på det værditab, som forbrugerne lider, når spil-
websteder indstiller deres aktiviteter. Andrageren foreslår, at der indføres øget lovgivning, 
som i denne forbindelse ville give forbrugerne vidtrækkende rettigheder, herunder 
kompensation for virtuel ejendom og overførsel af ophavsret til spillet fra udbyderen til 
enhver anden partner, der vil påtage sig at lægge websted til spillet.
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Kommissionens bemærkninger

Hvad angår forbrugerbeskyttelse i EU-lovgivningen og andragerens anmodning om yderligere 
EU-lovgivning for at øge forbrugerbeskyttelsen på dette område, hindrer direktiv 2005/29/EF 
om urimelig handelspraksis1 handlende i at deltage i vildledende og aggressiv handelspraksis. 
Det kræves i direktivet, at handlende skal handle i overensstemmelse med kravet om 
erhvervsmæssig diligenspligt og ikke forvride forbrugernes økonomiske adfærd ved at få dem 
til at indgå transaktioner, de ellers ikke ville have indgået. Det bestemmes desuden i direktiv 
93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler2, at kontraktvilkårene skal skrives i 
et klart og forståeligt sprog, og at en kontraktbestemmelse, der skaber en betydelig ubalance 
mellem parterne til skade for forbrugeren, skal betragtes som urimelig og som sådan ikke kan 
være bindende. Der er et vist belæg for at hævde, at de handelspraksisser, der henvises til i 
andragendet om internetspil-foretagender, der bibeholder ejendomsretten til kontoer i plus 
efter, at købsaftalen udløber, er urimelige, især under henvisning til litra f) i bilag til direktiv 
93/13/EØF, der henviser til klausuler som at ”tillade den erhvervsdrivende at beholde et af 
forbrugere indbetalt beløb for tjenesteydelser, som den erhvervsdrivende endnu ikke har 
leveret, hvis det er den erhvervsdrivende selv, der opsiger aftalen”. Det påhviler dog først og 
fremmest medlemsstaterne at foretage en vurdering i den enkelte sag af, hvorvidt en 
internetbaseret praksis anses for urimelig i den i direktiv 2005/29/EF eller direktiv 93/13/EEC 
fastsatte forstand.

Kommissionen fører i sin egenskab af traktatens vogter regelmæssigt tilsyn med 
medlemsstaterne for at sikre, at de håndhæver den relevante etablerede EU-ret korrekt og for 
at lette arbejdet for de kompetente håndhævelsesmyndigheder, idet disse især kan samarbejde 
med CPC-netværket for forbrugerbeskyttelse. For eksempel forestod Kommissionen i 2012 
samordningen af en EU-dækkende gennemgang af websteder med salg af spil, bøger, videoer 
og musik, der kan downloades. Kontrollen afdækkede, at 75 % af disse websteder 
tilsyneladende ikke efterlever reglerne for forbrugerbeskyttelse. Websteder, der sælger spil, 
udgjorde hovedparten af de steder, der blev kontrolleret samtidigt af de nationale 
tilsynsmyndigheder. Hos de fleste konstateredes der urimelige vilkår, og der var i gennemsnit 
pr. websted fem tilfælde af uregelmæssigheder vedrørende efterlevelse af de juridiske 
bestemmelser. 

En gennemgang af den måde, hvorpå de harmoniserede forbrugerbeskyttelsesregler 
håndhæves i EU finder sted i øjeblikket og vil være et af hovedpunkterne på dette års 
forbrugertopmøde.

Senest den 13. juni 2014 vil direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder træde i kraft, 
hvilket vil give forbrugere af digitale online-produkter yderligere rettigheder. Kravene om 
oplysning forud for indgåelsen af aftalen er nu blevet harmoniseret; Den skal derfor være 
tydeligere, herunder om produktets kompatibilitet med hardware og software og anvendelse af 
eventuelle tekniske beskyttelsesforanstaltninger. Forbrugeren skal have ret til at fortryde, 
medmindre vedkommende har indvilliget i påbegyndelsen af købsaftalens gennemførelse 
under fortrydelsesperioden og har anerkendt, at vedkommende følgelig fraskriver sig retten til 
at fortryde aftalen.

                                               
1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
2 EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.
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Med henblik på at sikre, at disse nye bestemmelser har en virkning for forbrugerne af digitalt 
indhold, herunder onlinespil, arbejder Kommissionen på at opstille retningslinjer for de 
nationale myndigheder om anvendelsen af oplysningskravene.

Der påtænkes i øjeblikket ikke nogen yderligere lovgivning specifikt beregnet på 
onlinespillere, der har lidt tab som følge af ophør af det spil, de har investeret i. 

Konklusion

Eftersom det først og fremmest er de nationale myndigheder og domstole, der har til opgave 
at undersøge eventuelle vildledende praksisser, som virksomheder på deres territorium 
anvender, og såfremt andrageren mener, at hans rettigheder som forbruger er blevet overtrådt, 
bør han anmelde sin sag til den britiske forbrugermyndighed på følgende adresser:

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

Kommissionen vedtog i 2013 en rapport om gennemførelsen af direktiv 2005/29/EF. Denne 
rapport indeholder især en liste over de mest almindelige urimelige handelspraksisser, der 
forekommer i medlemsstaterne, inklusive praksisser der foregår på internettet.

Direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder vil fra juni 2014 give forbrugerne af digitalt 
indhold visse yderligere rettigheder vedrørende oplysningskrav forud for indgåelse af 
købsaftaler og Kommissionen vil bestræbe sig på at sikre, at disse vil blive håndhævet på 
effektiv vis for dermed at garantere, at forbrugerne vil få fuldt gavn af de nye 
gennemsigtighedsregler. 

Samtidig bliver der taget skridt til at fremskynde håndhævelsen på nationalt plan af den 
etablerede EU-ret og til forbedring af det tværnationale håndhævelsessamarbejde i den hensigt 
bedre at kunne imødegå spredningen af illegitime praksisser på internettet


