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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1026/2012, adresată de Christopher Gilchrist, de cetățenie britanică, 
privind transmiterea informațiilor și a codurilor referitoare la jocurile video în 
cazul în care administratorul serverului încetează să furnizeze servicii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că toate informațiile și codurile referitoare la jocurile video ar trebui 
făcute publice în cazul în care administratorul serverelor prin intermediul cărora se joacă 
jocurile respective își încetează activitatea. Într-un astfel de caz, orice persoană ar trebui să 
aibă posibilitatea de a prelua, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, activitatea de administrare a 
jocului. În opinia petiționarului, este necesară adoptarea unor acte legislative în acest scop, 
deoarece jucătorii au investit adesea în jocuri, în accesorii pentru jocurile video, precum și, 
uneori, în bani virtuali. Potrivit petiționarului, întreprinderile profită în mod necuvenit de 
faptul că consumatorii au cumpărat bani virtuali, iar investițiile consumatorilor se pierd 
adesea. Petiționarul consideră că, în ceea ce privește jocurile, consumatorii nu sunt suficient 
de protejați și solicită adoptarea unor acte legislative în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Petiționarul atrage atenția asupra pierderii valorilor consumatorilor atunci când site-urile de
jocuri de noroc online își încetează activitatea. Petiționarul propune introducerea unor acte 
legislative suplimentare care, în acest caz, ar putea prevedea drepturi mai ample pentru 
consumatori, inclusiv rambursarea valorilor virtuale și transferul drepturilor la joc de la 
furnizorul de joc la orice alt partener dispus să continue găzduirea jocului.
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Observațiile Comisiei

În ceea ce privește protecția consumatorilor asigurată prin legislația UE și solicitarea 
petiționarului privind introducerea unor acte legislative suplimentare la nivelul UE pentru a 
crește protecția consumatorilor în acest domeniu, Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale1 îi împiedică pe comercianți să se angajeze în practici comerciale 
înșelătoare și agresive. Dispozițiile sale le impun comercianților obligația de a-și desfășura 
activitățile în conformitate cu diligența profesională și de a nu denatura comportamentul 
economic al consumatorilor prin incitarea acestora în sensul încheierii de tranzacții pe care nu 
le-ar fi încheiat în alte condiții. În plus, Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii2 prevede că redactarea clauzelor contractuale trebuie să 
se realizeze în mod clar și inteligibil și că o clauză contractuală care provoacă un dezechilibru 
semnificativ între părți în detrimentul consumatorului se consideră abuzivă și, prin urmare, nu 
creează obligații. Se poate afirma că practica menționată în petiție, prin care companiile de 
jocuri rețin dreptul de proprietate asupra soldurilor conturilor pozitive după ce contractul a
ajuns la final, ar putea fi considerată abuzivă, în special în baza literei (f) din anexa la
Directiva 93/13/CEE, care se referă la clauzele privind „acordarea permisiunii vânzătorului 
sau furnizorului de a reține sumele plătite pentru servicii care nu au fost încă furnizate de 
către acesta, în cazul în care vânzătorul sau furnizorul este cel care reziliază contractul”. Cu 
toate acestea, în primul rând este obligația statelor membre să evalueze dacă într-un anumit 
caz o practică online ar trebui considerată abuzivă în temeiul Directivei 2005/29/CE sau al 
Directivei 93/13/CEE.

În calitatea sa de gardian al tratatului, Comisia monitorizează cu regularitate statele membre 
pentru a se asigura că acestea pun în aplicare în mod corect acquis-ul UE și facilitează sarcina
autorităților competente de punere în aplicare, care pot coopera în special în cadrul Rețelei de 
cooperare în domeniul protecției consumatorilor (CPC). De exemplu, în 2012 Comisia a 
coordonat o examinare („sweep”) la nivelul întregii UE a site-urilor de internet care vând 
jocuri, cărți, filme și muzică și care pot fi descărcate în acest context. Prin verificare s-a 
constatat că peste 75 % dintre aceste site-uri nu par să respecte normele de protecție a 
consumatorilor. Site-urile de internet care vând jocuri au reprezentat ținta principală a 
controlului, efectuat simultan și de autoritățile naționale de punere în aplicare. În majoritatea 
cazurilor s-a constatat că site-urile conțin clauze abuzive și că există în medie cinci probleme 
de conformitate juridică pentru fiecare site.

O revizuire a modului în care normele armonizate de protecție a consumatorilor sunt puse în 
aplicare la nivelul UE este în curs de desfășurare și va constitui principalul subiect al
Summitului dedicat consumatorilor din acest an.

Până cel târziu la 13 iunie 2014, va intra în vigoare Directiva 2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor, oferind drepturi suplimentare consumatorilor de produse digitale online. În 
prezent, obligațiile pentru informațiile precontractuale privind conținutul digital sunt 
armonizate. Prin urmare, acestea vor trebui să fie mai clare, inclusiv cu privire la 
compatibilitatea produsului cu echipamentul hard și soft și cu aplicarea oricărei măsuri 
                                               
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 095, 21.4.1993, p. 29.
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tehnice de protecție. Consumatorul va avea dreptul de a se retrage, cu excepția cazului în care 
acesta și-a dat acordul în ceea ce privește începerea executării contractului în cursul perioadei 
de retragere și a acceptat că, în consecință, își va pierde dreptul de retragere din contract.

Pentru a se asigura că aceste noi prevederi au un impact pentru consumatorii de conținut 
digital, inclusiv pentru consumatorii de jocuri online, Comisia intenționează să emită orientări 
pentru autoritățile naționale de punere în aplicare privind aplicarea obligațiilor de informare.

În acest moment nu se consideră a fi necesar niciun act legislativ suplimentar destinat în mod 
special jucătorilor afectați de o întrerupere a jocului în care au investit.

Concluzii

Deoarece este în primul rând competența autorităților și a instanțelor naționale să ancheteze 
orice posibilă practică înșelătoare a societăților care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor, 
iar dacă petiționarul consideră că drepturile sale în calitate de consumator au fost încălcate, 
acesta ar trebui să prezinte cazul său autorității britanice pentru protecția consumatorilor, ale 
cărei date de contact sunt următoarele:

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

În 2013, Comisia a adoptat un raport privind aplicarea Directivei 2005/29/CE. Acest raport 
furnizează în special o listă a celor mai frecvente practici comerciale neloiale din statele 
membre, inclusiv practicile efectuate online.

Începând din iunie 2014, Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor le va oferi 
consumatorilor de conținut digital unele drepturi suplimentare privind informațiile 
precontractuale, iar Comisia va se va asigura că acestea vor fi puse în aplicare într-un mod 
eficient care să garanteze faptul că aceștia vor beneficia pe deplin de noile norme privind 
transparența.

În același timp, se adoptă măsuri cu scopul de a intensifica, la nivel național, punerea în 
aplicare corectă a acquis-ului, îmbunătățind în același timp și cooperarea transnațională 
vizând punerea în aplicare, cu scopul de a identifica practicile ilicite existente în mediul 
online.


