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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo, kad serverio, kuriuo naudojantis žaidžiamas kompiuterinis 
žaidimas, valdytojui sustabdžius veiklą, informacija apie žaidimą ir jo kodai būtų laisvai 
prieinami visiems besidomintiems asmenims. Bet kas galėtų nemokamai arba už savikainą 
perimti žaidimo valdymą. Peticijos pateikėjo nuomone, tai reikia reglamentuoti teisės aktais, 
nes žaidėjai dažnai investuoja į žaidimus, žaidimų papildinius ir net kartais perka virtualius 
pinigus. Peticijos pateikėjo manymu, įmonės piktnaudžiauja tuo, kad vartotojai yra įsigiję 
virtualių pinigų, todėl vartotojų investicijos dažnai prarandamos. Peticijos pateikėjas mano, 
kad žaidimus žaidžiantys vartotojai yra nepakankamai apsaugoti, todėl prašo tai reglamentuoti 
teisės aktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad internetinių žaidimų svetainėms sustabdžius 
veiklą, vartotojai patiria vertės sumažėjimą. Peticijos pateikėjas siūlo priimti papildomus 
teisės aktus, kuriais vartotojams tokiais atvejais būtų suteiktos daug apimančios teisės, 
įskaitant įmokų už virtualią nuosavybę grąžinimą ir žaidimo teikėjo teisių į žaidimą 
perdavimą kitam partneriui, kuris norėtų toliau teikti prieglobą žaidimui savo svetainėje.
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Komisijos pastabos

Kalbant apie ES teisės aktais užtikrinamą vartotojų apsaugą ir peticijos pateikėjo prašymą 
toliau kurti ES teisės aktus, kuriais šioje srityje būtų didinama vartotojų apsauga, pažymėtina, 
kad Direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos1 neleidžiama 
prekybininkams užsiimti klaidinančia ir agresyvia komercine veikla. Pagal šios direktyvos 
nuostatas reikalaujama, kad prekybininkai veiktų laikydamiesi profesinio atidumo principo ir 
neiškreiptų vartotojų ekonominio elgesio skatindami juos sudaryti sandorius, kurių įprastai jie 
nesudarytų. Be to, Direktyvoje 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais2

nustatyta, kad sutarčių sąlygos turėtų būti rašomos aiškia ir suprantama kalba ir kad sutarties 
sąlygos, dėl kurių atsiranda ryškus neatitikimas tarp sutarties šalių vartotojo nenaudai, 
laikomos nesąžiningomis ir nėra privalomos. Būtų galima teigti, kad peticijoje minima 
žaidimų verslo praktika išlaikyti teigiamo balanso sąskaitos nuosavybę pasibaigus sutarties 
galiojimui, galėtų būti laikoma nesąžininga, ypač atsižvelgiant į Direktyvos 93/13/EEB priedo 
f dalį, kurioje minimos priežastys „leisti pardavėjui ar tiekėjui pasilikti sumas, sumokėtas už 
paslaugas, kurios dar nėra jo suteiktos, kai pats pardavėjas ar tiekėjas nutraukia sutartį“. Vis 
dėlto visų pirma valstybės narės turi konkrečiu atveju vertinti, ar internetinė praktika turėtų 
būti laikoma nesąžininga pagal Direktyvą 2005/29/EB arba Direktyvą 93/13/EEB.

Kaip sutarčių sergėtoja, Komisija nuolat stebi valstybes nares, siekdama užtikrinti, kad jos 
tinkamai įgyvendintų susijusį ES acquis, ir palengvina kompetentingų teisėsaugos institucijų 
užduotį, kurios gali pastebimai bendradarbiauti vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinkle.  
Pavyzdžiui, 2012 m. šiuo atžvilgiu Komisija koordinavo visoje ES parsisiunčiamus žaidimus, 
knygas, vaizdo įrašus ir muziką parduodančių svetainių tikrinimą („valymą“). Nustatyta, kad 
75 proc. šių svetainių nesilaiko vartotojų apsaugos taisyklių. Didžiausią vienu metu 
nacionalinių teisėsaugos institucijų tikrintų svetainių dalį sudarė žaidimus parduodančios 
svetainės. Nustatyta, kad daugumoje jų taikytos nesąžiningos sąlygos ir vidutiniškai vienai 
svetainei nustatytos 5 teisės aktų atitikties problemos. 

Šiuo metu persvarstomi būdai, kuriais įgyvendinamos suderintos vartotojų apsaugos taisyklės 
visoje ES ir tai bus pagrindinė šių metų Europos vartotojų aukščiausiojo lygio susitikimo 
tema. 

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 13 d. įsigalios Direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, 
suteiksianti skaitmeninių produktų vartotojams internete papildomų teisių. Iki šiol jau yra 
suderintos prievolės dėl informacijos apie skaitmeninį turinį suteikimo prieš sutartį. Ši 
informacija turės būti aiškesnė, apimanti produkto suderinamumą su aparatine ir programine 
įranga bei bet kokių techninių apsaugos priemonių taikymą. Vartotojas turės teisę atsisakyti 
sutarties, išskyrus atvejus, kai gautas jo sutikimas, kad sutartis būtų pradėta vykdyti sutarties
atsisakymo laikotarpiu, ir kai vartotojas yra pripažinęs, kad jis dėl to praras teisę atsisakyti 
sutarties.

Siekdama užtikrinti, kad šios naujos nuostatos turėtų įtakos skaitmeninio turinio, įskaitant 
interneto žaidimus, vartotojams, Komisija planuoja paskelbti gaires nacionalinėms 
teisėsaugos institucijoms dėl informavimo prievolės taikymo.
                                               
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 095, 1993 4 21, p. 29.
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Šiuo metu nesvarstomi jokie papildomi teisės aktai, skirti žaidėjams, kurie nukentėjo 
nutraukus žaidimus, į kuriuos jie yra investavę.

Išvada

Nacionalinės valdžios institucijos ir teismai turi pagrindinę kompetenciją nagrinėti bet kokią 
galimą klaidinančią jų teritorijoje veikiančių bendrovių veiklą, todėl jei peticijos pateikėjas 
mano, kad jo, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, jis turėtų pranešti apie savo atvejį JK 
vartotojų apsaugos institucijai, kurios kontaktiniai duomenys yra šie:

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

2013 m. Komisija priėmė Direktyvos 2005/29/EB taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
pirmiausia pateiktas valstybėse narėse dažniausiai vykdomos nesąžiningos komercinės 
veiklos rūšių sąrašas, įskaitant veiklą internete.

Nuo 2014 m. Direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių suteiks skaitmeninio turinio 
vartotojams tam tikrų papildomų teisių, susijusių su informavimu prieš sutartį, ir Komisija 
sieks užtikrinti, kad šios teisės būtų veiksmingai įgyvendinamos, garantuojant naujų 
skaidrumo taisyklių naudą visiems vartotojams. 

Tuo pat metu imamasi priemonių, kad nacionaliniu lygmeniu būtų paspartintas tinkamas 
acquis įgyvendinimas, kartu pagerinant ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kad būtų geriau 
suvaldyta internete plintanti neteisėta praktika.“


