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il-valutazzjoni tax-xerrejja fuq eBay 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar dak li huwa jqis bħala diskriminazzjoni kontra bejjiegħa 
online, peress li huma ma jistgħux jagħtu xi feedback negattiv jew saħansitra newtrali fir-
rigward tax-xerrejja. Filwaqt li eBay joffri x-xerrejja l-possibbiltà li jagħtu valutazzjoni online 
dwar is-servizz offrut, il-prontezza tal-kunsinna, eċċ, il-bejjiegħa ma jistgħux jagħtu 
valutazzjoni dwar il-konformità mix-xerrejja fir-rigward ta’ ftehimiet, termini ta’ ħlas, eċċ, li 
jagħmilha impossibbli li jiġu identifikati pagaturi ħżiena. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li 
dan jikkostitwixxi diskriminazzjoni fuq eBay.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Awwissu 2013

Qiegħed dejjem jiżdied l-użu ta’ mekkaniżmi ta’ reviżjoni online mill-konsumaturi li jixtru 
online. Barra minn hekk, il-konsumaturi qegħdin dejjem isiru aktar konxji tad-disponibbiltà u 
l-importanza tal-informazzjoni ta’ feedback dwar l-esperjenza reali tagħhom ta’ xiri online. 
F’dan il-kuntest, jistgħu jiġu identifikati żewġ sitwazzjonijiet: 

L-ewwel, il-konsumaturi qegħdin jevalwaw l-esperjenza tagħhom stess ta’ xiri online 
(pereżempju l-kwalità tal-informazzjoni mogħtija; l-istat tal-oġġett(i) mixtri(ja); il-kwalità tas-
servizzi ta’ kunsinna mwettqa, li hija riflessa fl-evalwazzjoni tagħhom tal-bejjiegħ 
individwali.
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It-tieni, il-konsumaturi qegħdin jikkonsultaw dejjem aktar l-evalwazzjonijiet u l-kummenti 
pprovduti minn xerrejja oħra qabel ma fil-fatt jiddeċiedu li jixtru. Pereżempju, studju riċenti fi 
Franza juri li 70 % tax-xerrejja online fil-fatt jikkonsultaw ir-reviżjonijiet u l-kummenti ta’ 
oħrajn, anke jekk ħafna drabi dawn jintużaw biss b'riżervi.1

Il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li f’ħafna każijiet il-mekkaniżmi ta' reviżjoni u feedback 
ipprovduti fuq pjattaformi differenti ta' bejgħ online (pereżempju eBay) jew siti elettroniċi ta' 
klassifikazzjoni (pereżempjuwww.reviewcentre.com) huma strutturati għall-konsumaturi li 
qegħdin fil-fatt jixtru online u/jew jirrevedu servizz relatat ma’ dik l-attività (pereżempju 
pagamenti; kunsinna). 

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni tosserva li qegħdin jittieħdu passi minn pjattaformi online biex 
jiżguraw li l-bejjiegħa jingħataw ukoll l-opportunità li jipproteġu ir-reputazzjoni tagħhom u 
jipprovdu feedback fuq ix-xerrejja. 

Pereżempju, is-sommarju tal-politika kummerċjali ta’ eBay, li għaliha tirreferi din il-
petizzjoni, jidentifika xi wħud mill-miżuri li kienu introdotti minn eBay bħal:

 il-bejjiegħa jistgħu jżidu rekwiżiti għax-xerrejja fl-elenki tagħhom biex jipprevjenu 
offerenti mhux mixtieqa (pereżempju l-ibblukkar ta' xerrejja b'ħafna ksur tal-politika, 
oġġetti mhux imħallsa);

 il-bejjiegħa jistgħu jeħtieġu lix-xerrejja li jħallsu direttament max-xiri;

 il-bejjiegħa għandhom mod faċli kif jirrapportaw problemi bix-xerrejja;

 il-bejjiegħa jistgħu jużaw il-hub ta’ rapportar tal-bejjiegħa biex jirrapportaw oġġett 
mhux imħallas, "estorsjoni” ta’ feedback, jew kwalunkwe problema oħra b’xerrej 
(pereżempju eBay jinvestiga r-rapporti kollha u jneħħi kwalunkwe feedback negattiv 
jew newtrali li jikser il-politika ta’ eBay).2

Konklużjoni

Il-mekkaniżmi ta’ reviżjoni online huma soluzzjonijiet kummerċjali volontarji li ġew stabbiliti 
minn partijiet interessati differenti (pereżempju l-pjattaformi ta’ bejgħ online; il-midja soċjali; 
siti elettroniċi dedikati), li normalment ifittxu li jiffaċilitaw l-aċċess għal informazzjoni xierqa 
u vera dwar esperjenza ta’ bejgħ partikolari u bejjiegħ online partikolari.

M’hemm l-ebda rekwiżiti speċifiċi skont il-liġi tal-UE, li jkunu jeħtieġu elementi speċifiċi fil-
preżentazzjoni u t-tħaddim ta’ kwalunkwe tip ta’ mekkaniżmu ta’ reviżjoni online kif 
imsemmi fil-petizzjoni. Il-Kummissjoni għalhekk ma tistax teħtieġ jew tieħu azzjoni kontra 
mekkaniżmi differenti ta' reviżjoni. 

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

internet_3440630_3238.html. 
2 Il-lista sħiħa ta’ miżuri tista’ tinsab fuq is-sit elettroniku ta' eBay li ġej: 

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



CM\1004015MT.doc 3/3 PE519.620v01-00

MT

Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li hija ssegwi mill-qrib żviluppi u esperjenza 
dwar strumenti speċifiċi f’dan il-qasam minħabba l-għanijiet stabbiliti fil-Komunikazzjoni 
tagħha dwar “Qafas koerenti għall-bini ta’ fiduċja fis-Suq Uniku Diġitali tal-kummerċ 
elettroniku u s-servizzi online”1. B’mod partikolari, tinnota l-iżviluppi li ġejjin:

 siti elettroniċi ta’ tqabbil (pereżempju dwar prezzijiet; dwar il-kwalità tas-servizz; 
dwar l-impatt ambjentali) li għandhom jissodisfaw kriterji ta’ affidabbiltà, 
indipendenza u trasparenza; u

 l-użu ta’ marki ta’ fiduċja, li jistgħu jiffaċilitaw l-esperjenzi ta’ xiri online tal-
konsumaturi. 

                                               
1 COM(2011) 942 final, 11.1.2012.


