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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει τις ανησυχίες της για ό,τι αντιλαμβάνεται ως αρνητική διακριτική 
μεταχείριση εις βάρος των πωλητών του Διαδικτύου δεδομένου ότι δεν τους επιτρέπεται να 
αξιολογήσουν αρνητικά ή ακόμα και ουδέτερα τους αγοραστές. Το e-bay παρέχει στους 
αγοραστές τη δυνατότητα να αξιολογούν διαδικτυακά τους πωλητές ως προς την παρεχόμενη 
υπηρεσία, την ταχύτητα εξυπηρέτησης, κ.ο.κ. Αντιθέτως, οι πωλητές δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογήσουν τους αγοραστές ως προς την τήρηση των συμφωνιών, τη 
συμπεριφορά τους σε σχέση με την πληρωμή, κ.ο.κ., καθιστώντας με τον τρόπο αυτό 
αδύνατο τον εντοπισμό των κακοπληρωτών. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι τούτο συνιστά άνιση 
μεταχείριση στο e-bay.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι μηχανισμοί αξιολόγησης στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από 
καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες επί γραμμής.  Επιπλέον, οι καταναλωτές 
γνωρίζουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την ύπαρξη της δυνατότητας αλλά και τη 
σημασία της μέσω ανάδρασης (feedback) παροχής πληροφοριών σχετικά με την πραγματική 
αγοραστική εμπειρία τους στο Διαδίκτυο. Δύο καταστάσεις ανακύπτουν σχετικά. 
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Στην πρώτη, οι καταναλωτές αξιολογούν την προσωπική αγοραστική τους εμπειρία στο 
Διαδίκτυο (π.χ. ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης, κατάσταση των προϊόντων που 
αγοράστηκαν, ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν), μέσω της αξιολόγησης του 
εκάστοτε πωλητή.

Στην δεύτερη, οι καταναλωτές συμβουλεύονται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τις 
αξιολογήσεις και τα σχόλια των άλλων αγοραστών πριν λάβουν την τελική απόφαση αγοράς. 
Από πρόσφατη έρευνα στη Γαλλία προκύπτει λόγου χάρη ότι το 70% των αγοραστών στο 
Διαδίκτυο συμβουλεύονται πράγματι τις αξιολογήσεις και τα σχόλια των άλλων, ακόμη και 
αν τα αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη1.

Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, οι δυνατότητες αξιολόγησης και ανάδρασης που παρέχονται 
σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών (π.χ. eBay) ή ιστότοπους αξιολόγησης (π.χ. 
www.reviewcentre.com) απευθύνονται σε καταναλωτές που όντως διενεργούν αγορές στο 
Διαδίκτυο και/ή αξιολογούν τις σχετικές με αυτή τη δραστηριότητα παρεχόμενες υπηρεσίες 
(π.χ. πληρωμές, παράδοση).

Η Επιτροπή παρατηρεί ταυτόχρονα ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες προβαίνουν σε ενέργειες 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι και οι πωλητές έχουν την δυνατότητα να διαφυλάξουν τη 
φήμη τους και να γνωστοποιήσουν την άποψή τους σχετικά με τους αγοραστές. 

Για παράδειγμα, η περιγραφή της εμπορικής πολιτικής του eBay, για το οποίο κάνει λόγο η 
παρούσα αναφορά, απαριθμεί ορισμένα από τα μέτρα που ξεκίνησε να λαμβάνει το eBay, 
όπως τα εξής:

 οι πωλητές μπορούν να εισαγάγουν στις περιγραφές των προϊόντων τους απαιτήσεις 
προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι αγοραστές προκειμένου να αποτρέπεται 
η συμμετοχή ανεπιθύμητων προσφερόντων (π.χ. για να μπλοκάρονται οι αγοραστές με 
υπερβολικά πολλές παραβιάσεις όρων αγοράς, ή απλήρωτα προϊόντα)· 

 οι πωλητές μπορούν να απαιτήσουν από τους αγοραστές να πληρώνουν αμέσως μετά 
την αγορά·

 οι πωλητές διαθέτουν εύκολο τρόπο καταγγελίας οποιωνδήποτε προβλημάτων 
σχετίζονται με τους αγοραστές·

 οι πωλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον λεγόμενο κόμβο κοινοποιήσεων των 
πωλητών (seller reporting hub) προκειμένου να καταγγείλουν απλήρωτη συναλλαγή, 
εκβιασμό ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα με αγοραστές (π.χ. το eBay διερευνά όλες 
τις καταγγελίες και αποσύρει κάθε αρνητικό ή ουδέτερο σχόλιο παραβιάζει την 
πολιτική του eBay)2. 

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

internet_3440630_3238.html. 
2 Ο πλήρης κατάλογος των μέτρων είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα του eBay: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html.
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Συμπέρασμα

Οι διαδικτυακοί μηχανισμοί αξιολόγησης αποτελούν προαιρετικούς μηχανισμούς εμπορικού 
χαρακτήρα τους οποίους χρησιμοποιούν διάφοροι ενδιαφερόμενοι παράγοντες (π.χ. 
διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξειδικευμένοι ιστότοποι) 
για να διευκολύνουν, υπό κανονικές συνθήκες, την πρόσβαση σε επαρκείς και αληθείς 
πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες αγοραστικές εμπειρίες και συγκεκριμένους 
διαδικτυακούς τόπους λιανικής πώλησης.

Στη νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπεται καμία συγκεκριμένη απαίτηση σχετικά με 
οποιαδήποτε συγκεκριμένα στοιχεία παρουσίασης ή λειτουργίας ενός μηχανισμού 
διαδικτυακής αξιολόγησης οποιουδήποτε τύπου, όπως δηλώνεται στην αναφορά.  Η 
Επιτροπή αδυνατεί συνεπώς να διατυπώσει απαιτήσεις ή να λάβει μέτρα έναντι διαφορετικών 
μηχανισμών αξιολόγησης.  

Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή επιθυμεί εντούτοις να επισημάνει ότι παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις και την πρόοδο που πραγματοποιείται σε σχέση με συγκεκριμένα 
εργαλεία του χώρου ενόψει των στόχων που έχει διατυπώσει με την Ανακοίνωσή της με θέμα 
"Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά 
ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών"1. Συγκεκριμένα, έχει καταγράψει τις 
εξής εξελίξεις:

 ύπαρξη συγκριτικών ιστότοπων (π.χ. ως προς τις τιμές, την ποιότητα των υπηρεσιών, 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο) που πληρούν ικανοποιητικά προϋποθέσεις 
αξιοπιστίας, ανεξαρτησίας και διαφάνειας· και

 χρήση σημάτων αξιοπιστίας (trust-marks) για την διευκόλυνση των διαδικτυακών 
αγοραστικών εμπειριών των καταναλωτών.

                                               
1 COM (2011) 942 τελικό της 11.1.2012.


