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Tema: Peticija Nr. 1167/2012 dėl pirkėjų vertinimo interneto svetainėje „E-bay“, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis C. D. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas išreiškia susirūpinimą reiškiniu, kurį jis laiko internetu prekiaujančių 
pardavėjų diskriminacija, nes jie negali pateikti neigiamo arba netgi neutralaus savo pirkėjų 
vertinimo. Interneto svetainėje „E-bay“ leidžiama pirkėjams vertinti joje prekiaujančius 
pardavėjus pagal jų teikiamas paslaugas, prekės pristatymo greitį ir kt., tačiau pardavėjai 
negali vertinti pirkėjų pagal susitarimų laikymąsi, apmokėjimo sąlygas ir kt., todėl 
neįmanoma atpažinti blogų pirkėjų. Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra diskriminacija 
interneto svetainėje „E-bay“.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Internetu perkantys vartotojai vis dažniau naudojasi internetinio vertinimo sistemomis. Be to, 
vartotojai vis daugiau žino apie grįžtamosios informacijos galimybę ir svarbą jų patirčiai 
perkant internetu. Šiuo požiūriu galima išskirti du atvejus. 

Pirmiausia, vartotojai vertina savo pačių patirtį perkant internetu (pvz., pateiktos informacijos 
kokybę, įsigytų prekių būklę, suteiktų pristatymo paslaugų kokybę), kurią atspindi jų pateiktas 
konkretaus pardavėjo vertinimas.
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Antra, vartotojai, prieš nuspręsdami pirkti, vis dažniau perskaito kitų pirkėjų pateiktus 
vertinimus ir pastabas. Pavyzdžiui, remiantis pastaruoju metu Prancūzijoje atlikto tyrimo 
rezultatais, 70 proc. interneto pirkėjų iš tikrųjų skaito kitų žmonių atsiliepimus ir pastabas, 
nors jais labai dažnai vis dar naudojamasi su išlygomis.1

Komisijai žinoma, kad dažniausiai įvairiose pardavimo platformose (pvz., eBay) arba 
reitingavimo interneto svetainėse (pvz., www.reviewcentre.com) pateikiamos atsiliepimų ir 
grįžtamosios informacijos sistemos yra parengtos vartotojams, kurie iš tikrųjų perka internetu 
ir (arba) nagrinėja su ta veikla susijusią paslaugą (pvz., mokėjimus, pristatymą).

Kartu Komisija pažymi, jog interneto platformos imasi veiksmų siekdamos užtikrinti, kad 
pardavėjams irgi būtų suteikta galimybė apsaugoti savo reputaciją ir pateikti grįžtamąją 
informaciją apie pirkėjus. 

Pavyzdžiui, interneto svetainės „eBay“ prekybos politikos santraukoje, kurią nurodo peticijos 
pateikėjas, įvardijamos tam tikros „eBay“ pradėtos taikyti priemonės, pvz.:

 pardavėjai gali į savo sąrašus įtraukti pirkėjams taikomus reikalavimus, kad pasiūlymų 
negalėtų teikti nepageidaujami dalyviai (pvz., blokuojami pirkėjai, turintys per daug 
politikos pažeidimų ar prekių, už kurias yra nesumokėję);

 pardavėjai gali reikalauti, kad pirkėjai sumokėtų tiesiogiai pirkimo metu;

 pardavėjams lengva pranešti apie problemas, kilusias su pirkėjais;

 pardavėjai gali naudotis pardavėjų pranešimų centru, kad praneštų apie prekę, už kurią 
nesumokėta, grįžtamosios informacijos „prievartavimą“ ar bet kurią kitą problemą su 
pirkėju (pvz., „eBay“ tiria visus pranešimus ir panaikina neigiamus ar neutralius 
atsiliepimus, kuriais pažeidžiama „eBay“ politika).2

Išvada

Internetinio vertinimo sistemos yra įvairių suinteresuotųjų subjektų (pvz., pardavimo internetu 
platformų, socialinės žiniasklaidos, skirtinių interneto svetainių) įdiegti savanoriški 
komerciniai sprendimai, kuriais paprastai siekiama, kad būtų lengviau prieinama pakankama 
ir teisinga informacija apie tam tikrą pirkimo patirtį ir konkretų e. mažmenininką.

ES teisėje nėra konkrečių nurodymų, kuriais būtų reikalaujama konkrečių elementų pristatant 
ir eksploatuojant bet kokią internetinio vertinimo sistemą, kaip nurodoma peticijoje. Todėl 
Komisija negali reikalauti ar imtis veiksmų įvairių vertinimo sistemų atžvilgiu. 

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

internet_3440630_3238.html. 
2 Baigtinis priemonių sąrašas pateiktas šioje „eBay“ interneto svetainėje: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
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Vis dėlto Komisija norėtų pažymėti, kad ji atidžiai seka įvairių šios srities priemonių raidos 
tendencijas ir patirtį, susijusią su tikslais, nustatytais jos Komunikate dėl „darnios sistemos, 
kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu 
teikiamų paslaugų rinka“1. Pirmiausia Komisija pažymi šias tendencijas:

 palyginimo interneto svetaines (pvz., kuriose lyginamos kainos; paslaugų kokybė; 
poveikis aplinkai), kurios turėtų atitikti patikimumo, nepriklausomumo ir skaidrumo 
kriterijus; ir

 patikimumo ženklų naudojimą, galintį palengvinti vartotojams pirkimą internetu.“ 

                                               
1 COM(2011) 942 final, 2012 1 11.


