
CM\939033PL.doc PE513.208v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.4.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1026/2012, którą złożył Christopher Gilchrist (Wielka Brytania)
w sprawie ujawniania informacji i kodów związanych z grami 
komputerowymi w sytuacji, w której menedżer serwera przestaje 
świadczyć usługi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przekonuje, że wszystkie informacje i kody związane z grami 
komputerowymi powinny być ujawniane, jeżeli menedżer serwerów, na których oferowane są 
gry, zaprzestaje swojej działalności. W takim przypadku każdy powinien mieć możliwość 
przejęcia administrowania grą, bezpłatnie lub po kosztach. W opinii składającego petycję 
niezbędne jest w tym celu uchwalenie prawodawstwa, ponieważ gracze często inwestują 
w gry, dodatki do gier komputerowych, a czasami również w wirtualne pieniądze. Według 
składającego petycję przedsiębiorstwa w nieuczciwy sposób czerpią korzyści z tego, że 
konsumenci nabywają wirtualne pieniądze, zaś dokonywane przez nich inwestycje są często 
marnotrawione. Składający petycję uważa, że jeżeli chodzi o gry, konsumenci są 
niewystarczająco chronieni i wzywa do uchwalenia prawodawstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Składający petycję zwraca uwagę na stratę finansową konsumentów, kiedy administratorzy 
stron oferujących gry sieciowe zaprzestają swej działalności. Składający petycję proponuje 
ustanowienie dodatkowych przepisów, które w takich przypadkach przyznawałyby 
konsumentom daleko idące prawa, w tym prawo do zwrotu wirtualnego majątku oraz 
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przekazanie praw do gry przez jej dostawcę dowolnemu parterowi pragnącemu dalej nią 
administrować.

Uwagi Komisji

Jeżeli chodzi o ochronę konsumenta gwarantowaną prawem UE, a także wniosek autora 
petycji o dalszą poprawę ochrony konsumenta w tej dziedzinie za pomocą dodatkowych 
przepisów prawnych, dyrektywa 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych1

uniemożliwia przedsiębiorcom prowadzenie wprowadzających w błąd i agresywnych praktyk 
handlowych. Jej przepisy zobowiązują przedsiębiorców, aby działali zgodnie z zasadami 
staranności zawodowej oraz aby nie zniekształcali zachowania gospodarczego konsumentów 
poprzez skłanianie ich do zawarcia transakcji, której w przeciwnym razie nigdy by nie 
zawarli. Ponadto w dyrektywie 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich2 przewiduje się, że warunki umowy powinny być spisane prostym i 
zrozumiałym językiem, a warunek umowy powodujący znaczącą nierównowagę między 
stronami ze szkodą dla konsumenta uznaje się za nieuczciwy i jako taki nie jest on wiążący. 
Można by przyjąć stanowisko, że opisane w petycji praktyki zachowywania przez 
przedsiębiorstwa oferujące gry prawa do kwot na kontach użytkowników po zakończeniu 
umowy mogłyby być uznawane za nieuczciwe, w szczególności w kontekście lit. f) 
załącznika do dyrektywy 93/13/EWG odnoszącej się do klauzul, które „pozwalają 
sprzedawcy lub dostawcy na utrzymanie sum wpłaconych za niewykonane jeszcze usługi, w 
przypadku gdy stroną rozwiązującą umowę jest sprzedawca lub dostawca”. Jednak to w 
pierwszej kolejności państwa członkowskie oceniają w każdym pojedynczym przypadku, czy 
dane praktyki online należy uznać za nieuczciwe na podstawie dyrektywy 2005/29/WE lub 
dyrektywy 93/13/EWG.

Komisja, stojąc na straży traktatów, regularnie kontroluje działania państw członkowskich w 
celu zapewnienia prawidłowego egzekwowania przez nie odpowiednich przepisów dorobku 
prawnego UE i ułatwia właściwym organom egzekwowania prawa realizację tego zadania, 
zapewniając im w szczególności możliwość współdziałania w ramach sieci współpracy w 
dziedzinie ochrony konsumentów (CPC). W 2012 r. Komisja przeprowadziła np. w tym 
kontekście ogólnoeuropejski przegląd stron internetowych („akcja kontrolna UE”) 
sprzedających gry, książki, filmy wideo i muzykę do pobrania z sieci. Kontrola wykazała, że 
na ponad 75% takich stron najwyraźniej nie przestrzega się zasad dotyczących ochrony 
konsumenta. Na większości stron, na których skupiła się kontrola prowadzona równocześnie 
przez różne krajowe organy kontrolne, sprzedawano gry. Stwierdzono, że większość z tych 
stron stosowała nieuczciwe klauzule. Na każdej stronie znaleziono średnio 5 
nieprawidłowości związanych ze zgodnością z przepisami. 

Obecnie trwa przegląd sposobu egzekwowania zharmonizowanych zasad  ochrony 
konsumenta w UE. Zagadnienie to będzie centralnym punktem tegorocznego Szczytu 
Konsumenckiego.

Najpóźniej do dnia 13 czerwca 2014 r. wejdzie w życie dyrektywa 2011/83/UE w sprawie 
praw konsumentów przyznająca dodatkowe prawa konsumentom cyfrowych produktów 
                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Dz.U. L 095 z 21.4.1993, s. 29.
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sieciowych. Do tego czasu zharmonizowane zostaną wymogi dotyczące informacji na temat 
treści cyfrowych udzielanych przed zawarciem umowy. Informacje te będą musiały być 
bardziej precyzyjne i obejmować m.in. informacje na temat kompatybilności produktu ze 
sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz zastosowania technicznych środków 
ochrony. Konsument będzie miał prawo do odstąpienia od umowy, chyba że wyraził zgodę na 
rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie na odstąpienie od umowy i przyjął do 
wiadomości, że w związku z tym utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Aby zapewnić oddziaływanie tych nowych przepisów również w odniesieniu do 
konsumentów treści cyfrowych, w tym gier sieciowych, Komisja planuje wydać wytyczne dla 
krajowych organów egzekwowania prawa dotyczące stosowania obowiązku informowania.

W obecnej chwili nie planuje się wprowadzenia dalszych przepisów dotyczących konkretnie 
graczy borykających się z trudnościami w związku zaprzestaniem prowadzenia gry, w którą 
zainwestowali.

Podsumowanie

Ponieważ to przede wszystkim organy i sądy krajowe posiadają uprawnienia do badania 
wszelkich potencjalnych nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa 
działające na ich terytorium, składający petycję, o ile uzna, że jego prawa konsumenckie 
zostały naruszone, powinien przedstawić swoją sprawę brytyjskiemu organowi ds. ochrony 
konsumenta, przesyłając korespondencję na adres:

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

W 2013 r. Komisja przyjęła sprawozdanie ze stosowania dyrektywy 2005/29/WE. 
W sprawozdaniu tym zawarto w szczególności wykaz najczęstszych nieuczciwych praktyk 
handlowych spotykanych w państwach członkowskich, w tym praktyk dokonywanych za 
pośrednictwem sieci komputerowej.

Począwszy od czerwca 2014 r. konsumenci treści cyfrowych uzyskają wraz z wejściem w 
życie dyrektywy 2011/83/UE dodatkowe prawa dotyczące informacji udzielanych przed 
zawarciem umowy, zaś Komisja dołoży starań na rzecz ich skutecznego egzekwowania, aby 
konsumenci mogli w pełni korzystać z nowych zasad przejrzystości. 

Zarazem wdrażane są środki w celu poprawy prawidłowego egzekwowania dorobku 
prawnego na szczeblu krajowym i jednocześnie w celu usprawnienia międzynarodowej 
współpracy w zakresie egzekwowania prawa, aby ograniczyć nielegalne praktyki 
rozprzestrzeniające się w sieci komputerowej.


