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Om: Andragende 1167/2012 af C.D., tysk statsborger, om vurdering af købere på eBay 

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over, hvad han opfatter som diskrimination mod 
onlineleverandører, da de er ude af stand til at give nogen negativ eller endda neutral feedback 
vedrørende købere. Mens eBay giver køberne mulighed for at give en onlinevurdering af den 
tilbudte vare, leveringstid, osv., kan leverandører ikke give en vurdering af købernes 
overholdelse af aftaler, betalingsbetingelser osv., hvilket gør det umuligt at identificere 
dårlige betalere. Andrageren mener, at dette udgør en forskelsbehandling på eBay.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Onlineanmeldelsesordninger bliver i stigende grad anvendt af forbrugere, der handler online. 
Desuden er forbrugerne i stigende grad opmærksomme på tilgængelighed og betydningen af 
feedback-oplysninger om deres faktiske shoppingoplevelse online. I denne forbindelse kan to 
situationer påpeges: 

For det første evaluerer forbrugerne deres egen shoppingoplevelse online (f.eks. kvaliteten af 
de tilgængelige oplysninger, de(n) købte varer(s) tilstand, kvaliteten af leveringstjenesten), 
hvilket afspejles i deres evaluering af den enkelte sælger.

For det andet ser forbrugere i stigende grad på evalueringer og kommentarer fra andre købere, 
før de rent faktisk beslutter at foretage et køb. For eksempel viste en undersøgelse for nylig i 
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Frankrig, at 70 % af onlinekøbere faktisk læser andres anmeldelser og kommentarer, selv om 
disse meget ofte stadig bruges med forbehold1.

Kommissionen er klar over, at i de fleste tilfælde er anmeldelses- og feedbackordninger på 
forskellige onlinesalgsplatforme (f.eks. eBay) eller bedømmelseshjemmesider (f.eks. 
www.reviewcentre.com) konstrueret til forbrugere, der rent faktisk køber online og/eller 
anmelder tjenesteydelser i relation til denne aktivitet (f.eks. betaling og levering).

Samtidig bemærker Kommissionen, at der er onlineplatforme, der træffer foranstaltninger for 
at sikre, at sælgerne også får mulighed for at beskytte deres omdømme og give køberne 
feedback. 

For eksempel udpeger sammendraget af eBays forretningspolitik, som dette andragende 
henviser til, nogle af de foranstaltninger, der er blevet indført af eBay, såsom:

 Sælgere kan tilføje krav til køberne på deres salgsoversigter for at forhindre uønskede 
tilbudsgivere (f.eks. blokering af købere med for mange overtrædelser af reglerne eller 
ubetalte varer).

 Sælgere kan kræve, at køberne betaler direkte efter køb.
 Sælgere har en nem måde at rapportere problemer med købere på.
 Sælgere kan bruge sælgeranmeldelsescentralen til at anmelde en ubetalt vare, 

"feedback-afpresning" eller ethvert andet problem med en køber (f.eks. eBay 
undersøger alle anmeldelser og fjerner eventuel negativ eller neutral feedback, der 
overtræder eBays politik)2.

Konklusion

Onlineanmeldelsesordninger er frivillige kommercielle løsninger, der er indført af forskellige 
parter (f.eks. onlinesalgsplatforme, sociale medier, dedikerede websites), som normalt søger 
at lette adgangen til tilstrækkelige og sandfærdige oplysninger om en given shoppingoplevelse 
og en given e-handlende.

Der er ingen specifikke krav i henhold til EU-retten, som ville kræve specifikke elementer i 
præsentationen og driften af enhver form for onlineanmeldelsesordning, som anført i 
andragendet. Kommissionen kan derfor ikke kræve eller træffe foranstaltninger mod 
forskellige anmeldelsesordninger. 

Når det er sagt, vil Kommissionen gerne påpege, at den nøje følger udviklingen og erfaringer 
vedrørende særlige ordninger på dette område med henblik på de mål, der er fastsat i dens 
meddelelse "En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked 
for e-handel og onlinetjenester"3. Den noterer sig især følgende udvikling:

 sammenligningswebsteder (f.eks. om priser, tjenesternes kvalitet, indvirkningen på 
miljøet), som bør opfylde kriterierne for pålidelighed, uafhængighed og 
gennemsigtighed, og

                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html. 
2 Den komplette liste over foranstaltninger kan findes på følgende eBay-hjemmeside: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
3 COM(2011)0942 af 11.1.2012.
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 brugen af garantimærker, hvilket kan lette forbrugernes onlineshoppingoplevelser. 


