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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1167/2012, ktorú predkladá C. D. (nemecký štátny príslušník), 
o hodnotení kupujúcich na eBay

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie týkajúce sa toho, čo považuje za diskrimináciu 
online predajcov, keďže nemôžu uviesť negatívnu ani neutrálnu spätnú väzbu týkajúcu sa 
kupujúcich. Kým eBay ponúka kupujúcim možnosť uviesť online hodnotenie ponúkanej 
služby, rýchlosti doručenia atď., predávajúci nemôžu uviesť hodnotenie toho, či kupujúci 
dodržal dohodu, platobné podmienky atď., a to znemožňuje určiť neplatičov. Predkladateľ 
petície to považuje za diskrimináciu na eBay.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Spotrebitelia, ktorí nakupujú online, čoraz častejšie používajú mechanizmy hodnotenia online.
Okrem toho spotrebitelia majú čoraz viac informácií o dostupnosti a význame informácií 
poskytnutých v rámci spätnej väzby, ktoré sa týkajú ich skutočných skúseností s nákupom 
online. V tejto súvislosti možno určiť dve situácie:

V prvej situácii spotrebitelia hodnotia svoje vlastné skúsenosti s nakupovaním online (napr. 
kvalita poskytnutých informácií, stav kúpeného tovaru, kvalita doručovacích služieb), čo 
vyjadria vo svojom hodnotení jednotlivých predajcov.

V druhej situácii spotrebitelia, skôr než sa rozhodnú tovar kúpiť, čoraz častejšie berú do 
úvahy hodnotenia a pripomienky ostatných kupujúcich. Napríklad z nedávnej štúdie 
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vykonanej vo Francúzsku vyplýva, že 70 % kupujúcich online skutočne berie do úvahy 
hodnotenie a pripomienky ostatných, aj keď sa veľmi často používajú s výhradami.1

Komisia si uvedomuje skutočnosť, že vo väčšine prípadov sú mechanizmy hodnotenia 
a spätnej väzby, ktoré sa používajú na rozličných platformách na účely predaja (napr. eBay) 
alebo stránkach na účely hodnotenia (napr. www.reviewcentre.com), vytvorené pre 
spotrebiteľov, ktorí skutočne nakupujú online a/alebo hodnotia službu súvisiacu s touto 
činnosťou (napr. platby, doručenie).

Komisia súčasne poznamenáva, že online platformy prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť 
predávajúcim možnosť chrániť svoje dobré meno a poskytnúť spätnú väzbu o kupujúcich.

Napríklad v zhrnutí obchodnej politiky eBay, ktorej sa petícia týka, sa určujú niektoré 
opatrenia, ktoré platforma eBay zaviedla, napríklad:

 predávajúci môžu do svojho zoznamu pridať požiadavky na kupujúcich, aby zabránili 
nežiaducim ponukám (napr. zablokovanie kupujúcich, ktorí veľmi často porušili 
politiku, nezaplatili za tovar);

 predávajúci môžu žiadať, aby kupujúci zaplatili priamo pri kúpe;

 predávajúci môžu jednoducho oznámiť problémy s kupujúcimi;

 predávajúci môžu použiť oznamovacie centrum pre predávajúcich s cieľom oznámiť 
nezaplatenú položku, tzv. vymáhanie spätnej väzby alebo akýkoľvek iný problém 
s kupujúcim (napr. eBay prešetruje všetky oznámenia a odstraňuje negatívnu alebo 
neutrálnu spätnú väzbu, ktorá predstavuje porušenie politiky eBay).2

Záver

Mechanizmy hodnotenia online sú dobrovoľné obchodné riešenia zavedené rozličnými 
zainteresovanými stranami (napr. online platformy na účely predaja, sociálne médiá, 
vyhradené webové stránky), ktorých cieľom je spravidla uľahčiť prístup k primeraným 
a pravdivým informáciám o príslušnej skúsenosti s nákupom a o príslušnom predajcovi.

V rámci právnych predpisov EÚ neexistujú osobitné požiadavky, ktorými by sa ustanovovali 
osobitné prvky pri prezentácii a prevádzke akéhokoľvek druhu mechanizmu online 
hodnotenia, na aký sa odkazuje v tejto petícii. Komisia preto nemôže vyžadovať ani prijať 
opatrenie proti rozličným mechanizmom hodnotenia.

Na základe toho by Komisia rada poukázala na skutočnosť, že dôkladne sledovala vývoj 
a skúsenosti týkajúce sa osobitných nástrojov v tejto oblasti vzhľadom na ciele stanovené vo 

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

internet_3440630_3238.html.
2 Úplný zoznam opatrení je uvedený na tejto webovej stránke eBay:

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html.
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svojom oznámení s názvom „Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh 
elektronického obchodu a online služieb“1. Berie do úvahy najmä tieto výsledky:

 webové stránky na účely porovnávania (napr. cien, kvality služieb, vplyvu na životné 
prostredie), ktoré by mali spĺňať kritériá spoľahlivosti, nezávislosti a transparentnosti, 
a

 používanie známok dôvery, ktoré môžu uľahčiť skúsenosti spotrebiteľov 
s nakupovaním online.

                                               
1 COM(2011)0942 final, 11.1.2012.
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