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Temats: Lūgumraksts Nr. 1167/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais C. D., par 
pircēju novērtējumu eBay

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par, viņaprāt, tiešsaistes pārdevēju diskrimināciju, jo viņi 
nevar sniegt ne negatīvas, ne neitrālas atsauksmes par pircējiem. Interneta veikals eBay
piedāvā pircējiem iespēju veikt piedāvāto pakalpojumu, piegādes ātruma u. c., tiešsaistes 
novērtējumu, savukārt pārdevējiem nav iespējas novērtēt to, kā pircēji pilda līgumā noteiktas 
prasības, maksāšanas noteikumus u. c., kas neļauj identificēt nemaksātājus. Lūgumraksta 
iesniedzējs šādu eBay praksi uzskata par diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Patērētāji, kuri iepērkas tiešsaistē, arvien vairāk izmanto tiešsaistes atsauksmju mehānismus.
Turklāt patērētāji kļūst arvien informētāki par atgriezeniskās informācijas pieejamību un 
nozīmi attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē. Šajā saistībā var izdalīt divas situācijas.

Pirmkārt, patērētāji novērtē savu pieredzi, iepērkoties tiešsaistē (piemēram, sniegtās 
informācijas kvalitāte, iegādātās(-to) preces(-ču) stāvoklis, veikto piegādes pakalpojumu 
kvalitāte), kas redzams viņu sniegtajā atsevišķu pārdevēju vērtējumā.

Otrkārt, patērētāji arvien biežāk izmanto citu pircēju sniegtos vērtējumus un komentārus, 
pirms pieņemt lēmumu par iegādi. Piemēram, nesen veiktā pētījumā Francijā tika noskaidrots, 
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ka 70 % pircēju tiešsaistē izmanto citu sniegtās atsauksmes un komentārus, lai arī bieži vien 
tie tiek uztverti ar piesardzību1.

Komisija apzinās, ka vairākumā gadījumu atsauksmju un atgriezeniskās saites mehānismi, kas 
nodrošināti dažādās tiešsaistes tirdzniecības platformās (piemēram, eBay) vai vērtēšanas 
tīmekļa vietnēs (piemēram, www.reviewcentre.com), ir izveidoti patērētājiem, kuri iepērkas 
tiešsaistē un/vai sniedz atsauksmes par pakalpojumu saistībā ar šo darbību (piemēram, 
maksājumi, piegāde).

Vienlaikus Komisija secina, ka tiešsaistes platformas veic darbības, lai arī pārdevējiem 
nodrošinātu iespēju aizsargāt savu reputāciju un sniegt atsauksmes par pircējiem.

Piemēram, eBay tirdzniecības politikā, uz kuru attiecas šis lūgumraksts, norādīti daži eBay
ieviestie pasākumi, piemēram:

 pārdevēji var pievienot prasības pircējiem, lai izvairītos no nevēlamiem solītājiem 
(piemēram, bloķējot pircējus, kuri veikuši pārāk daudzus politikas pārkāpumus, nav 
samaksājuši par precēm),

 pārdevēji var pieprasīt pircējam samaksāt uzreiz pēc iegādes,

 pārdevējiem ir pieejams vienkāršs veids, lai ziņotu par problēmām ar pircējiem,

 pārdevēji var izmantot pārdevēju ziņošanas centru, lai ziņotu par neapmaksātām 
precēm, “izspiešanu”, draudot atstāt negatīvas atsauksmes, vai jebkurām citām 
problēmām ar pircējiem (piemēram, eBay izmeklē visus ziņojumus un dzēš visas 
negatīvās un neitrālās atsauksmes, kuras ir pretrunā ar eBay politiku).2

Secinājums

Tiešsaistes atsauksmju mehānismi ir brīvprātīgi komerciālie risinājumi, kurus ieviesušas 
dažādas ieinteresētās puses (piemēram, tiešsaistes tirdzniecības platformas, sociālie 
plašsaziņas līdzekļi, specializētas tīmekļa vietnes), kuras parasti cenšas atvieglot pieeju 
atbilstošai un patiesai informācijai par noteiktu iepirkšanās gadījumu un noteiktu e-
mazumtirgotāju.

ES tiesību aktos nav noteiktas īpašas prasības, kuras paredzētu īpašu elementu nepieciešamību 
šajā lūgumrakstā minētā tiešsaistes atsauksmju mehānisma noformēšanā un vadīšanā. Tādēļ 
Komisija nevar pieprasīt veikt pasākumus vai vērsties pret dažādiem atsauksmju 
mehānismiem.

Tomēr Komisija vēlas norādīt, ka tā cieši seko izmaiņām un pieredzei attiecībā uz noteiktiem 
instrumentiem šajā jomā, ņemot vērā mērķus, kas noteikti tās paziņojumā „Vienota sistēma 
                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html.
2 Pilnais pasākumu saraksts atrodams šādā eBay tīmekļa vietnē:

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html.
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uzticēšanās pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu 
tirgum”1. Jo īpaši tā norāda uz:

 salīdzināšanas tīmekļa vietnēm (piemēram, cenu, pakalpojumu kvalitātes, vides 
ietekmes), kas atbilstu uzticamības, neatkarības un pārredzamības kritērijiem, un

 uzticības zīmju izmantošanu, kas var atvieglot patērētāju iepirkšanos tiešsaistē.

                                               
1 COM(2011)0942 final, 11.1.2012.


