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1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la discriminarea comercianților online, întrucât 
aceștia nu pot publica evaluări negative sau chiar neutre cu privire la cumpărătorii. Site-ul 
eBay oferă cumpărătorilor ocazia de a își publica părerea cu privire la serviciile oferite, la 
viteza tranzacțiilor etc. În schimb, vânzătorii nu pot publica păreri legate de respectarea 
obligațiilor, condițiile de plată etc. În acest caz, rău-platnicii nu pot fi identificați. Petiționarul 
consideră că este vorba despre aplicarea unui tratament diferențiat pe site-ul eBay.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Mecanismele de evaluare online sunt tot mai utilizate de către consumatorii care fac 
cumpărături online. În plus, consumatorii sunt tot mai conștienți de disponibilitatea și 
importanța feedbackului privind experiența lor reala de cumpărare în mediul online. În acest 
context, pot fi identificate două situații: 

În primul rând, consumatorii își evaluează propria lor experiență de cumpărare în mediul 
online [de exemplu, calitatea informațiilor oferite, starea bunului (bunurilor) achiziționate, 
calitatea serviciilor de livrare efectuate], care se reflectă în evaluarea lor privind vânzătorul 
individual.
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În al doilea rând, consumatorii consultă tot mai mult evaluările și comentariile oferite de alți 
cumpărători înainte de a se decide efectiv să cumpere. De exemplu, un studiu recent din 
Franța arată că 70 % dintre cumpărătorii online consult de fapt evaluările și comentariile 
altora, chiar dacă adeseori acestea sunt încă folosite cu rezervă1.

Comisia este conștientă de faptul că în majoritatea cazurilor mecanismele de evaluare și 
feedback oferite pe diferite platforme de vânzare online (de exemplu, eBay) sau pe site-uri de 
rating (de exemplu, www.reviewcentre.com) sunt construite pentru consumatorii care efectiv 
cumpără online și/sau pentru servicii de evaluare legate de respectiva activitate (de exemplu, 
plăți, livrare).

În același timp, Comisia observă că sunt întreprinse măsuri de către platformele online pentru 
a se asigura că și vânzătorii au șansă să își apere reputația și să ofere feedback cu privire la 
cumpărători. 

De exemplu, rezumatul politicii comerciale a eBay, la care prezenta petiție face referire, 
identifică unele dintre măsurile introduse de către eBay, precum:

 vânzătorii pot adăuga cerințe referitoare la cumpărători în listele lor pentru a împiedica 
licitanții nedoriți (de exemplu, blocarea cumpărătorilor care au la activ prea multe 
încălcări, articole neplătite);

 vânzătorii pot solicita cumpărătorilor plata direct la achiziționare;

 vânzătorii au o modalitate ușoară de raportare a problemelor avute cu cumpărătorii;

 vânzătorii pot folosi centrul de raportare pentru a raporta un articol neplătit, 
„extorcarea” de feedback sau orice alte probleme avute cu un cumpărător (de exemplu, 
eBay investighează toate rapoartele și elimină orice feedback negativ sau neutru care 
încalcă politica eBay)2.

Concluzie

Mecanismele de evaluare online sunt soluții comerciale voluntare implementate de diferite 
părți interesate (de exemplu, platforme de vânzări online, platforme sociale, site-uri 
specializate) care în mod obișnuit încearcă să faciliteze accesul la informații adecvate și 
corecte privind o anumită experiență de cumpărare și un anumit vânzător cu amânuntul din 
mediul online.

În legislația UE nu există nicio cerință specială, care ar impune elemente speciale privind 
prezentarea și gestionarea unui anumit tip de mecanism de evaluare online, menționat în 
petiție. Prin urmare, Comisia nu poate solicita și nici adopta măsuri împotriva a diferite 
mecanisme de evaluare. 
                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html. 
2 Lisa completă de măsuri se găsește pe următoarea pagină de internet a eBay: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
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Acestea fiind zise, Comisia ar dori să indice că urmărește îndeaproape evoluțiile și experiența 
privind instrumente specifice din acest domeniu în contextul obiectivelor prevăzute în 
Comunicarea intitulată „Un cadru coerent pentru consolidarea încrederii în piața unică digitală 
pentru comerțul electronic și serviciile online”1. În special, observă următoarele evoluții:

 site-uri de comparație (de exemplu, privind prețul, calitatea serviciilor, impactul 
asupra mediului) care ar trebui să îndeplinească criterii de fiabilitate, independență și 
transparență și

 utilizarea de mărci de încredere, care pot facilita experiența consumatorilor de 
cumpărături în mediu online. 

                                               
1 COM(2011)942 final, 11.1.2012.


