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Przedmiot: Petycja 1167/2012, którą złożył C.D. (Niemcy) w sprawie oceniania 
nabywców na portalu eBay 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z – jak to określa – dyskryminacją 
sprzedawców internetowych, ponieważ nie mogą oni wystawiać kupującym negatywnych czy 
choćby neutralnych komentarzy. Choć portal eBay daje kupującym możliwość wystawiania 
w internecie ocen oferowanych usług, szybkości dostawy itd., sprzedawcy nie mogą 
wystawiać ocen dotyczących przestrzegania przez kupujących umów, warunków płatności 
itd., a to uniemożliwia identyfikację złych płatników. Składający petycję uważa, że stanowi to 
dyskryminację ze strony portalu eBay.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Konsumenci robiący zakupy przez internet w coraz większym stopniu wykorzystują 
internetowe mechanizmy oceny. Ponadto wzrasta świadomość konsumentów odnośnie do 
dostępności i znaczenia informacji zwrotnych dotyczących dokonywanych przez nich w 
internecie zakupów. W tym kontekście wyróżnić można dwie sytuacje:

Po pierwsze konsumenci oceniają własne doświadczenie związane z zakupami w internecie 
(na przykład jakość udzielanych informacji, stan zakupionego produktu lub zakupionych 
produktów, jakość świadczonych usług dostawy), co zostaje odzwierciedlone w ocenie 
danego sprzedawcy.
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Po drugie konsumenci coraz częściej sięgają po oceny i komentarze innych kupujących 
jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie. Przykładowo badanie przeprowadzone ostatnio 
we Francji wykazało, że 70% osób kupujących w internecie korzysta z ocen i komentarzy 
innych osób, chociaż nadal często traktuje się je z pewnym dystansem1.

Komisja jest świadoma, że w większości przypadków mechanizmy oceny i komentarzy 
dostępne na poszczególnych platformach sprzedaży internetowej (na przykład na portalu 
eBay) lub w serwisach rankingowych (na przykład www.reviewcentre.com) tworzone są z 
myślą o konsumentach, którzy rzeczywiście dokonują zakupów za pośrednictwem internetu 
lub oceniają usługi z nimi związane (na przykład płatności, dostawę).

Jednocześnie Komisja zauważa, że platformy internetowe podejmują działania z myślą o 
zapewnieniu także sprzedawcom możliwości ochrony swojej reputacji i wystawiania 
komentarzy kupującym.

Na przykład podsumowanie polityki handlowej portalu eBay, do którego odnosi się niniejsza 
petycja, określa pewne środki, które zastosowano na portalu, takie jak:

 sprzedawcy mogą dodawać do swoich aukcji wymagania dotyczące kupujących, aby 
zablokować możliwość licytowania niepożądanym kupującym (na przykład 
blokowanie kupujących, w odniesieniu do których odnotowano zbyt wiele 
przypadków naruszenia obowiązującej polityki, czy przypadków braku płatności za 
przedmiot);

 sprzedawcy mogą wymagać od kupujących płatności bezpośrednio po dokonaniu 
zakupu;

 sprzedawcy mogą w prosty sposób zgłaszać problemy dotyczące kupujących;

 sprzedawcy mogą korzystać z centrum zgłaszania problemów z kupującymi, aby 
zgłosić brak zapłaty za przedmiot, nadużycie w komentarzu lub jakikolwiek inny 
problem z kupującym (na przykład eBay rozpatruje wszystkie zgłoszenia i usuwa 
wszelkie negatywne lub neutralne komentarze stanowiące naruszenie polityki 
portalu)2.

Wniosek

Internetowe mechanizmy oceny są dobrowolnymi rozwiązaniami handlowymi stosowanymi 
przez różne zainteresowane strony (na przykład platformy sprzedaży, media społecznościowe, 
specjalne strony internetowe), które zazwyczaj starają się ułatwić dostęp do odpowiednich i 
prawdziwych informacji dotyczących danego zakupu lub danego sprzedawcy internetowego.

Prawo unijne nie przewiduje określonych wymogów w zakresie uwzględniania określonych 
elementów, o których mowa w petycji, w prezentacji i prowadzeniu jakiegokolwiek rodzaju 

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

internet_3440630_3238.html.
2 Kompletny wykaz środków dostępny jest pod następującym adresem: 

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



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

PL

internetowego mechanizmu oceny. Z tego względu Komisja nie może wymagać różnych 
mechanizmów oceny ani podejmować działań w tym zakresie.

Komisja chciałaby jednak podkreślić, że uważnie śledzi osiągnięcia i doświadczenia 
dotyczące poszczególnych instrumentów w tym obszarze w kontekście celów określonych w 
komunikacie Komisji „Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku 
cyfrowym handlu elektronicznego i usług online”1. Zauważa w szczególności następujące 
osiągnięcia:

 porównywarki internetowe (na przykład cen, jakości usług, wpływu na środowisko), 
które powinny spełniać kryteria wiarygodności, niezależności i przejrzystości; oraz

 wykorzystanie znaków zaufania, które mogą ułatwić konsumentom zakupy w 
internecie.

                                               
1 COM(2011)0942 final z 11.1.2012.


