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Dzięki wysiłkom Komisji Europejskiej i państw członkowskich portfele
miłośników gier komputerowych są coraz lepiej chronione. W odpowiedzi
na liczne skargi dotyczące zakupów wewnątrz aplikacji z grami
internetowymi – szczególnie niezamierzonych transakcji dokonywanych
przez dzieci – rozpoczęły się skoordynowane działania, które eliminują
ten problem.

Producenci gier ju? podj?li szereg zobowi?za?, które maj? rozwia? obawy klientów i zwi?kszy?
ich zaufanie do dynamicznie rozwijaj?cego si? sektora aplikacji.
– Jest to pierwsze tego rodzaju dzia?anie w zakresie egzekwowania przepisów
podj?te wspólnie przez Komisj? Europejsk? i organy pa?stw cz?onkowskich.
Ciesz? si?, ?e przynios?o ono wymierne rezultaty o du?ym znaczeniu dla
konsumentów, a zw?aszcza dzieci, mog?cych si? teraz cieszy? wi?ksz? ochron?
przy korzystaniu z gier internetowych. W trakcie tego dzia?ania zebrali?my
równie?
cenne
do?wiadczenia,
które
wykorzystamy
w
prowadzonej
obecnie
debacie
nad
tym,
jak
najskuteczniej
zorganizowa?
egzekwowanie
praw
konsumentów w Unii. Pokaza?o ono, ?e wspó?praca si? op?aca i pomaga
zwi?kszy? ochron? konsumentów we wszystkich pa?stwach cz?onkowskich– powiedzia?
komisarz Neven Mimica odpowiedzialny za polityk? konsumenck?.
Neelie Kroes, wiceprzewodnicz?ca Komisji odpowiedzialna za agend? cyfrow?, doda?a:
– Komisja jest bardzo przyjazna innowacjom w bran?y aplikacji. Oferowanie mo?liwo?ci
zakupów wewn?trz aplikacji stanowi oczywi?cie dopuszczalny model biznesowy, ale ich twórcy
musz? przy tym zna? i szanowa? stosowne przepisy unijne.
We wspólnym stanowisku, które zosta?o uzgodnione przez organy krajowe w ramach
sieci CPC (Consumer Protection Cooperation – wspó?praca w dziedzinie ochrony
konsumentów) i w grudniu 2013 r. przekazane Apple, Google oraz Europejskiej
Federacji Producentów Oprogramowania Interaktywnego (Interactive Software Federation of
Europe), zwrócono si? o to, by:
gry reklamowane jako „bezp?atne” nie wprowadza?y konsumentów w b??d, je?li chodzi o
ich rzeczywiste koszty;
gry nie zach?ca?y bezpo?rednio dzieci do kupowania artyku?ów w ramach danej gry ani
do nak?aniania do takich zakupów doros?ych;
konsumenci byli nale?ycie informowani o sposobie dokonywania p?atno?ci, przy czym nie
powinny one nast?powa? automatycznie bez wyra?nej zgody konsumenta;
sprzedaj?cy udost?pniali adres e-mail, aby konsumenci mogli si? z nimi skontaktowa? w
przypadku pyta? lub skarg.
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Wykorzystuj?c przewidziany w przepisach unijnych mechanizm wspó?pracy w zakresie ochrony
konsumenta, zwrócono si? do Apple, Google i odpowiednich zrzesze? handlowych o
przedstawienie konkretnych rozwi?za? dla ca?ej UE w zwi?zku ze stwierdzonymi problemami.
W odpowiedzi Google zdecydowa? si? na wprowadzenie szeregu zmian, których wdra?anie jest
w toku i zako?czy si? do ko?ca wrze?nia 2014 r. Obejmuj? one ca?kowit? rezygnacj? ze
stosowania s?owa „bezp?atna” w przypadku gier przewiduj?cych mo?liwo?? dokonywania
zakupów wewn?trz aplikacji, opracowanie odpowiednich wytycznych dla programistów aplikacji
maj?cych na celu unikni?cie bezpo?redniego zach?cania dzieci (w formie zdefiniowanej w
przepisach unijnych) oraz tymczasowe ?rodki maj?ce u?atwi? monitorowanie wyra?nych
narusze? przepisów UE w dziedzinie ochrony konsumentów. Google dostosowa? równie?
swoje ustawienia domy?lne, tak by przed dokonaniem ka?dego zakupu wewn?trz aplikacji
konieczne by?o autoryzowanie p?atno?ci, chyba ?e klient sam dokona nast?pnie zmiany tych
ustawie?.
Koncern Apple nie wprowadzi? niestety do chwili obecnej ?adnych konkretnych i
natychmiastowych rozwi?za?, które mia?yby s?u?y? rozwi?zaniu problemów zwi?zanych w
szczególno?ci z autoryzacj? p?atno?ci, ale zaproponowa? zaj?cie si? tymi kwestiami. Nie
przedstawiono jednak ?adnych wi???cych zobowi?za? ani harmonogramu wdro?enia
ewentualnych przysz?ych zmian. Organy wchodz?ce w sk?ad sieci CPC b?d? kontynuowa?
kontakty z Apple tak by zapewni?, ?e firma ta przedstawi szczegó?owe informacje na temat
koniecznych zmian i dostosuje swoje praktyki do uzgodnionych we wspólnym stanowisku.
Organy pa?stw cz?onkowskich odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów i Komisja
Europejska zwróci?y si? równie? do stowarzysze? skupiaj?cych programistów i platformy gier
internetowych o przemy?lenie konkretnych ?rodków, jakie mog?yby one zastosowa? celem
uwzgl?dnienia kwestii poruszonych we wspólnym stanowisku, w tym mo?liwo?ci opracowania
wytycznych lub norm uwzgl?dniaj?cych stanowisko CPC.
Egzekwowanie przepisów, w tym ewentualne podj?cie kroków prawnych, le?y w gestii organów
krajowych, które rozwa??, w jaki sposób nale?y odnie?? si? do wszelkich nierozwi?zanych
kwestii prawnych.
Komisja Europejska i pa?stwa cz?onkowskie b?d? w dalszym ci?gu monitorowa? t? kwesti?, a
w szczególno?ci zakres, w jakim podj?te przez bran?? zobowi?zania przyczyni?y si? do
rozwi?zania w praktyce problemów wskazanych w stanowisku CPC.
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