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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1026/2012, του Christopher Gilchrist, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αποδέσμευση πληροφοριών και κωδικών παιχνιδιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περίπτωση διακοπής της παροχής υπηρεσιών 
από τον διαχειριστή του διακομιστή

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την αποδέσμευση όλων των πληροφοριών και κωδικών των παιχνιδιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περίπτωση που ο διαχειριστής του διακομιστή, μέσω του 
οποίου παίζεται το παιχνίδι, διακόψει τις δραστηριότητές του. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
οποιοσδήποτε θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει τη διαχείριση του παιχνιδιού δωρεάν ή 
έναντι κάποιου τιμήματος. Εν προκειμένω, σύμφωνα με τον αναφέροντα, χρειάζεται 
νομοθεσία διότι οι παίκτες έχουν συχνά επενδύσει στα παιχνίδια, σε επεκτάσεις των 
παιχνιδιών και, συχνά, ακόμα και σε εικονικά χρήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις 
καταχρώνται το γεγονός ότι οι καταναλωτές έχουν αγοράσει εικονικά χρήματα, με 
αποτέλεσμα να χάνονται συχνά οι επενδύσεις των τελευταίων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι, στον 
τομέα των παιχνιδιών, υπάρχει ανεπαρκής προστασία του καταναλωτή και ζητεί νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στην απώλεια της αξίας για τους καταναλωτές, όταν 
παύουν τις δραστηριότητές τους ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Ο 
αναφέρων προτείνει πρόσθετη νομοθεσία που στην περίπτωση αυτή θα δίνει εκτεταμένα 
δικαιώματα στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των εικονικών 
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αντικειμένων και της μεταφοράς των δικαιωμάτων στο παιχνίδι από τον πάροχο παιχνιδιού σε 
οποιονδήποτε άλλο εταίρο πρόθυμο να συνεχίσουν να φιλοξενεί το παιχνίδι.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, και το αίτημα 
της αναφέρουσας για τη θέσπιση περαιτέρω νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της 
προστασίας των καταναλωτών στον τομέα αυτό, η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές1 παρεμποδίζει τους εμπορευόμενους να εφαρμόζουν παραπλανητικές 
και επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Οι διατάξεις της απαιτούν να αναπτύσσουν οι 
εμπορευόμενοι δραστηριότητες σύμφωνα με απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας 
και να μην στρεβλώνουν την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών 
παροτρύνοντάς τους να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στις οποίες δεν θα προέβαιναν σε 
διαφορετική περίπτωση. Επιπλέον, η οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές2 προβλέπει ότι οι ρήτρες των 
συμβάσεων πρέπει να συντάσσονται με σαφή και κατανοητό τρόπο και ότι μια ρήτρα 
σύμβασης που δημιουργεί σημαντική ανισορροπία μεταξύ των μερών εις βάρος του 
καταναλωτή θεωρείται καταχρηστική και, ως εκ τούτου, δεν είναι δεσμευτική. Θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι η πρακτική που αναφέρεται στην αναφορά, ήτοι το γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών διατηρούν την κυριότητα των θετικών υπολοίπων του 
λογαριασμού μετά τη λήξη της σύμβασης μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική, ειδικότερα 
σύμφωνα με το σημείο (στ) του παραρτήματος της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ που αναφέρεται σε 
ρήτρες οι οποίες «επιτρέπουν στον επαγγελματία να παρακρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί 
για παροχές που δεν έχουν ακόμα παρασχεθεί από αυτόν στην περίπτωση που τη σύμβαση 
καταγγέλλει ο ίδιος ο επαγγελματίας». Ανήκει όμως κυρίως στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν 
σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αν μια γραμμική πρακτική θα πρέπει να θεωρηθεί 
καταχρηστική βάσει της οδηγίας 2005/29/ΕΚ ή της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, η Επιτροπή παρακολουθεί 
τακτικά τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα επιβάλουν ορθά το σχετικό 
κεκτημένο της ΕΕ και να διευκολύνει το έργο των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου, οι 
οποίες μπορούν συγκεκριμένα να συνεργάζονται στο πλαίσιο του δικτύου συνεργασίας για 
την προστασία των καταναλωτών (CPC). Για παράδειγμα, το 2012 η Επιτροπή συντόνισε μια 
πανευρωπαϊκή αξιολόγηση των ιστοσελίδων («σκούπα») που πωλούν παιχνίδια, βιβλία, 
βίντεο και μουσική που μπορεί να τηλεφορτωθεί στο πλαίσιο αυτό.  Ο έλεγχος αυτός 
απέδειξε ότι το 75% των εν λόγω δικτυακών τόπων δεν φαίνεται να τηρούν τους κανόνες περί 
προστασίας των καταναλωτών. Οι Δικτυακοί τόποι που πωλούν παιχνίδια αποτελούσαν κατά 
μεγάλο μέρος αντικείμενο των ελέγχων που διενήργησαν ταυτόχρονα οι εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου. Οι περισσότεροι από αυτούς βρέθηκαν να περιέχουν καταχρηστικές 
ρήτρες και κατά μέσο όρο να παρουσιάζουν 5 θέματα νομικής συμμόρφωσης ανά τόπο. 

Έχει αρχίσει αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι εναρμονισμένοι κανόνες προστασίας 
των καταναλωτών εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα είναι το βασικό θέμα της 
φετινής Συνόδου Κορυφής για τους καταναλωτές.

                                               
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.

2 ΕΕ L 095 της 21.4.1993, σ. 29.
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Το αργότερο έως τις 13 Ιουνίου 2014 θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία παρέχει πρόσθετα δικαιώματα στους καταναλωτές 
ψηφιακών προϊόντων σε απευθείας σύνδεση. Οι υποχρεώσεις για την προσυμβατική 
πληροφόρηση σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο, έχουν πλέον εναρμονιστεί. Επομένως, θα 
πρέπει να είναι σαφέστερες, όπως όσον αφορά τη συμμόρφωση του προϊόντος με το υλισμικό 
και το λογισμικό και την εφαρμογή όλων των τεχνικών μέτρων προστασίας. Ο καταναλωτής 
θα πρέπει να διαθέτει δικαίωμα υπαναχώρησης, εκτός κι αν δέχθηκε να ξεκινήσει η εκτέλεση 
της σύμβασης εντός της διορίας υπαναχώρησης και αποδέχθηκε ότι θα απολέσει κατά 
συνέπεια το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέες αυτές διατάξεις έχουν αντίκτυπο στους 
καταναλωτές του ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών σε 
απευθείας σύνδεση, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις 
εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
πληροφόρησης.

Επί του παρόντος δεν προβλέπεται καμία πρόσθετη νομοθεσία απευθυνόμενη ειδικά σε 
παίκτες που υφίστανται διακοπή του παιχνιδιού στο οποίο έχουν επενδύσει.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι συνιστά κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων 
να διερευνούν τυχόν παραπλανητικές πρακτικές επιχειρήσεων που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στο έδαφός τους, και εφόσον ο αναφέρων αισθάνεται ότι έχουν παραβιαστεί 
τα δικαιώματά του ως καταναλωτή, οφείλει να αναφέρει την περίπτωσή του στην αρμόδια για 
την προστασία των καταναλωτών αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου τα στοιχεία επικοινωνίας 
της οποίας είναι τα ακόλουθα:

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

Το 2013, η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Η 
έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει ειδικότερα κατάλογο των συχνότερων αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που εφαρμόζονται στο 
διαδίκτυο.

Από τον Ιούνιο του 2014, η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 
θα παρέχει στους καταναλωτές του ψηφιακού περιεχομένου ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα 
σχετικά με την προσυμβατική ενημέρωση και η Επιτροπή θα επιδιώξει να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους, εγγυώμενη ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν πλήρως 
των νέων κανόνων περί διαφάνειας. 

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση, σε εθνικό επίπεδο, της ορθής εφαρμογής 
του κεκτημένου, παράλληλα προς τη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας για την επιβολή 
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του νόμου, προκειμένου να εντοπισθούν καλύτερα οι παράνομες πρακτικές που εξαπλώνεται 
στο διαδίκτυο.


