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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az online eladókkal szembeni, véleménye szerint 
hátrányosan megkülönböztető gyakorlatról, mivel nem áll módjukban kedvezőtlen vagy akár 
csak semleges visszajelzést adni a vásárlókról. Az eBay lehetőséget nyújt a vásárlóknak a 
nyújtott szolgáltatások, a szállítás gyorsasága stb. online értékelésére, az eladók azonban 
semmilyen értékelést sem adhatnak arról, betartják-e a vevők a megállapodásokat, a fizetési 
feltételeket stb., így lehetetlen az inkorrekt fizetők azonosítása. A petíció benyújtója szerint ez 
hátrányos megkülönböztetést jelent az eBay-en.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az online visszajelzési mechanizmusokat az online vásárlást végző fogyasztók egyre 
gyakrabban  használják. A fogyasztók ezen kívül egyre jobban ismerik az online vásárlás 
során a  visszajelzéseknek köszönhetően rendelkezésükre álló tájékozódási lehetőségeket, és 
tudatában vannak e lehetőség jelentőségének. Ezzel összefüggésben két helyzet azonosítható: 
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Először, a fogyasztók értékelik az online vásárlás során szerzett saját tapasztalataikat (azaz a 
megadott tájékoztatás minőségét; a megvásárolt áru(k) állagát; az igénybevett szállítási 
szolgáltatások színvonalát), és véleményüket a konkrét eladó értékelése kapcsán kifejtik.

Másodszor, a fogyasztók egyre gyakrabban tekintenek be a többi vásárló által adott 
értékelésekbe és megjegyzésekbe azelőtt, hogy véglegesen döntenének a vásárlásról. A 
közelmúltban Franciaországban végzett tanulmány például kimutatja, hogy az online vásárlók 
70% valóban megtekinti a többi fogyasztó észrevételeit, még akkor is, ha azokat továbbra is 
bizonyos fenntartásokkal kezelik.1

A Bizottság tisztában van azzal a ténnyel, hogy a különböző online eladási platformokon 
(például az eBay-en) vagy az értékelő weboldalakon (például www.reviewcentre.com) 
található, az észrevételekre és visszajelzésekre szolgáló mechanizmusokat a legtöbb esetben 
olyan fogyasztók számára hozták létre, akik ténylegesen online vásárolnak és/vagy a 
vásárláshoz kapcsolódó szolgáltatásokról (például a fizetésről vagy a szállításról) teszik meg 
észrevételeiket.

A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy online platformokon már történtek lépések annak 
biztosítása érdekében is, hogy az eladók is lehetőséget kapjanak jó hírnevük megőrzésére és 
visszajelzést adhassanak a vásárlókról. 

A petíció tárgyát képező eBay üzletpolitikájának összefoglalója például tartalmaz az eBay 
által bevezetett bizonyos idevágó intézkedéseket, éspedig:

 az eladók a vásárlókra vonatkozó követelményeket illeszthetnek eladási feltételeikbe a 
nemkívánatos személyek kizárására (azaz az olyan személyek blokkolására, akik túl 
sok vásárlási feltételt sértettek meg, vagy már több kifizetetlen vásárlásokat hajtottak 
végre);

 az eladók jogában áll a vásárláskor azonnal fizetést igényelni;

 az eladók könnyen alkalmazható eszközökkel bejelenthetik a vevőkkel kapcsolatos 
problémáikat;

 az eladók használhatják az eladói bejelentő rendszert a kifizetetlen vásárlás, a „hamis” 
visszajelzés" vagy a vásárlással kapcsolatos bármely más probléma bejelentésére (azaz 
az eBay kivizsgál minden bejelentést, és eltávolít minden olyan negatív vagy semleges 
visszajelzést, amely megsérti az eBay politikáját).2

Következtetés

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

internet_3440630_3238.html. 
2 Az intézkedések teljes listája az eBay alábbi weboldalán tekinthető meg: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
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Az online visszajelzési mechanizmusok különböző gazdasági szereplők (többek között online
eladási platformok; szociális média; dedikált weboldalak) által önkéntes jelleggel  
rendelkezésre bocsátott kereskedelmi megoldások, amelyek rendeltetése rendes körülmények 
között az, hogy megkönnyítsék a hozzáférést a megfelelő és megbízható információkhoz egy 
adott vásárlás és egy adott kereskedő tekintetében.

Az EU jogszabályaiban nincsenek olyan egyedi rendelkezések, amelyek a petíció tárgyát 
képező online visszajelzési mechanizmusok bármely típusának megjelenítése és működtetése 
tekintetében konkrét vonatkozásokat írnának elő.  A Bizottság ezért semmire sem utasíthatja a 
különböző visszajelzési mechanizmusokat, és nem is léphet fel azokkal szemben. 

A Bizottság mindazonáltal szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy szoros figyelemmel kíséri 
a fejleményeket és a felhalmozódó tapasztalatokat az e téren alkalmazandó egyedi eszközök 
tekintetében, azokat a célkitűzéseket követve, amelyeket a Bizottság „Az elektronikus 
kereskedelem és az online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom 
megerősítésére szolgáló egységes keret” című közleményében rögzített1. A Bizottság 
különösen felhívja a figyelmet az alábbi fejleményekre

 a weboldalak összehasonlítása (például az árak, a szolgáltatás minősége vagy a 
környezetre gyakorolt hatás  tekintetében), amelynek során tiszteletben kell tartani a 
megbízhatóság, a függetlenség és az átláthatóság kritériumait; valamint

 megbízhatósági jelek használata, amelyek megkönnyíthetik a fogyasztók online 
vásárlásakor a tájékozódását.

                                               
1 COM(2011) 942 végleges, 2012.1.11.


