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Temats: Lūgumraksts Nr. 1026/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Christopher Gilchrist, par informācijas un kodu izpaušanu, 
kas saistīti ar datorspēlēm, gadījumos, kad serveru operators pārtrauc sniegt 
pakalpojumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka visai informācijai par datorspēlēm un to kodiem, ir jābūt 
brīvi pieejamiem gadījumos, kad serveru operators, ar kuru palīdzību darbojas spēle, pārtrauc 
savu darbību. Šādā situācijā būtu jānodrošina, ka ikviens var pārņemt spēles vadību bez 
maksas vai par pašizmaksu. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, šim nolūkam ir 
nepieciešami tiesību akti, jo spēlētāji bieži ir veikuši ieguldījumus spēlē, datorspēļu 
papildinājumus, kā arī dažreiz iegādājušies virtuālo naudu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka uzņēmēji ļaunprātīgi izmanto to, ka patērētāji ir iegādājušies virtuālo naudu, un patērētāju 
veiktie ieguldījumi bieži tiek pazaudēti. Viņš uzskata, ka jautājumos, kas saistīti ar spēlēm, 
patērētāji ir nepietiekami aizsargāti, un prasa izstrādāt tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz patērētāju īpašuma zudumu, kad tiešsaistes spēļu 
vietnes pārtrauc savu saimniecisko darbību. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina izstrādāt 
papildu tiesību aktus, kas šādā gadījumā paredzētu patērētāju lielāku tiesību aizsardzību, 
ietverot virtuālā īpašuma atmaksu un spēles tiesību nodošanu no spēļu nodrošinātāja citam 
partnerim, kurš vēlas turpināt spēles mitināšanu.
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Komisijas komentāri

Uz patērētāju tiesību aizsardzību ar ES tiesību aktiem un lūgumraksta iesniedzēja prasību par 
papildu ES tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzībai šajā jomā attiecas 
Direktīva 2005/29/EK par uzņēmēju negodīgu komercpraksi1, kas neļauj tirgotājiem īstenot 
maldinošu vai agresīvu komercpraksi. Tās noteikumos paredzēts, ka tirgotājiem savā darbībā 
jāievēro profesionālā rūpība un ka tie nedrīkst kropļot patērētāju saimniecisko rīcību, liekot 
tiem veikt tādus darījumus, kādus viņi citādi nebūtu veikuši. Turklāt Direktīvā 93/13/EEK par 
negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos2 noteikts, ka līguma noteikumiem jābūt 
uzrakstītiem vienkāršā un skaidri saprotamā valodā un ka līguma noteikumi, kas rada 
ievērojamu nelīdzsvarotību starp pusēm, radot kaitējumu patērētājam, uzskatāmi par 
negodīgiem un kā tādi nav saistoši. Jāteic, ka lūgumrakstā minētā spēļu uzņēmuma praksi 
paturēt īpašumtiesības attiecībā uz pozitīviem konta atlikumiem pēc līguma darbības beigām 
var uzskatīt par negodīgu, jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 93/13/EEK pielikuma f) punktu, kas 
ietver šādu tekstu: „(..) ļaut pārdevējam vai piegādātājam paturēt par vēl nesniegtiem 
pakalpojumiem saņemtas naudas summas, ja līgumu anulē pārdevējs vai piegādātājs.” Tomēr 
tas galvenokārt ir dalībvalstu pienākums konkrētā gadījumā novērtēt, vai tiešsaistes prakse 
būtu jāuzskata par negodīgu saskaņā ar Direktīvu 2005/29/EK vai Direktīvu 93/13/EEK.

Komisija, pildot savu Līguma uzraudzītājas lomu, regulāri uzrauga dalībvalstis, lai 
nodrošinātu, ka tās pareizi īsteno attiecīgo ES acquis, un atvieglo kompetento 
tiesībaizsardzības iestāžu uzdevumu, kas var īpaši sadarboties Patērētāju tiesību aizsardzības 
(CPC) tīklā. Piemēram, šajā kontekstā 2012. gadā Komisija koordinēja tādu tīmekļa vietņu 
pārbaudi („vērienīgu pārbaudi”) visā ES, kas pārdod spēles, grāmatas, video un mūziku, ko 
var lejupielādēt. Pārbaudē tika atklāts, ka vairāk nekā 75 % no šīm tīmekļa vietnēm neatbilst 
patērētāju aizsardzības noteikumiem. Lielāko šīs pārbaudes daļu veidoja tīmekļa vietnes, kas 
tirgo spēles, un pārbaudi vienlaicīgi veica valsts tiesībaizsardzības iestādes. Tika atklāts, ka 
lielākā daļa no vietnēm ietver negodīgus noteikumus un katra vietne vidēji rada piecus 
jautājumus par tiesību atbilstību.

Veids, kādā saskaņoti patērētāju aizsardzības noteikumi tiek īstenoti visā ES, pašlaik tiek 
pārskatīts un būs galvenais jautājums šā gada Patērētāju samitā.

Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām stāsies spēkā vēlākais 2014. gada 13. jūnijā, 
nodrošinot papildu tiesības tiešsaistē pieejamo digitālo produktu patērētājiem. Pienākumi 
attiecībā uz informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas par digitālo saturu līdz šim ir 
saskaņoti. Tādējādi tie būs skaidrāki, tostarp attiecībā uz produktu savietojamību ar 
datoraparatūru un programmatūru un tehnisko aizsardzības pasākumu piemērošanu. 
Patērētājam būs atteikuma tiesības, ja vien viņš nav piekritis līguma izpildes sākšanai 
atteikuma termiņā un apstiprinājis, ka viņš pēc tam zaudēs tiesības atteikties no līguma.

Lai nodrošinātu, ka šie jaunie noteikumi attiecas uz digitālā satura, tostarp tiešsaistes spēļu, 
patērētājiem, Komisija plāno valsts tiesībaizsardzības iestādēm izstrādāt vadlīnijas par 
informēšanas pienākumu piemērošanu.
                                               
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
2 OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.
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Papildu tiesību akti, kuri konkrēti attiecas uz spēļu izmantotājiem, kas cieš no tādas spēles 
pārtraukšanas, kurā viņi ir ieguldījuši, šobrīd netiek apsvērti.

Secinājums

Tā kā valsts varas iestāžu un tiesu kompetencē galvenokārt ir izmeklēt savā teritorijā 
iespējamās maldinošās prakses uzņēmumu darbībā un, ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
viņa patērētāja tiesības ir pārkāptas, viņam vajadzētu ziņot par savu gadījumu Apvienotās 
Karalistes patērētāju aizsardzības iestādei, kuras kontaktinformācija ir šāda:

Godīgas tirdzniecības birojs (Office of Fair Trading)
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
Londona EC4Y 8JX
E-pasts: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Tīmekļa vietne: http://www.oft.gov.uk

Komisija 2013. gadā pieņēma ziņojumu par Direktīvas 2005/29/EK piemērošanu. Jo īpaši šajā 
ziņojumā ir norādīts saraksts ar dalībvalstīs visbiežāk sastopamo negodīgo komercpraksi, 
tostarp praksi, kas tiek veikta tiešsaistē.

Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, sākot no 2014. gada jūnija, nodrošinās digitālā 
satura patērētājiem dažas papildu tiesības attiecībā uz informācijas sniegšanu pirms līguma 
noslēgšanas, un Komisijas mērķis būs nodrošināt, ka tās tiek efektīvi īstenotas, garantējot, ka 
patērētāji pilnībā gūst labumu no jaunajiem pārredzamības noteikumiem.

Vienlaikus tiek veikti pasākumi, lai valsts līmenī veicinātu pareizu acquis īstenošanu, kā arī 
uzlabotu starptautisko sadarbību tiesībaizsardzības jomā, lai labāk novērstu nelikumīgu 
praksi, kas izplatās tiešsaistē.


