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ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0037/10/rev.1
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Andreas Schwab, Philippe Juvin, Damien Abad, Simon Busuttil, Jean-Paul Gauzès и Markus 
Ferber, от името на групата PPE 
към Комисията

Относно: Евентуална злоупотреба с господстващо положение от страна на Google в 
рамките на вътрешния пазар в областта на рекламата онлайн и свободата на информацията в 
интернет

В хода на последните месеци националните органи по въпросите на конкуренцията бяха 
сезирани в Италия (август 2009 г.), в Германия (януари 2010 г.) и във Франция (февруари 2010 
г.) с цел да разгледат въпроса, дали дейността на компанията Google представлява 
злоупотреба с господстващо положение в сектора на рекламата в интернет, вследствие на 
жалбите, подадени от няколко дружества, като британското Foundem, германското Ciao или 
френското- ejustice.fr. На свой ред, Комисията неотдавна обяви, че ще разгледа подадените 
жалби, без да започне за момента официално разследване.

С пазарен дял, който надхвърля 80% в рамките на Европейския съюз, господстващата позиция 
на търсачката Google извежда на преден план много въпроси, свързани с конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар (евентуална злоупотреба с господстващо положение в сектора на 
рекламата онлайн), както и безпокойството по отношение на свободата на информацията 
(изключване на посочването на дадени уебсайтове като източници, подбор на видимата 
информация). Властта на Google в качеството му на търсачка му предоставя в действителност 
един уникален актив, а именно подробното познаване на публиката и начинът, по който тя 
използва интернет. Поради това Google  притежава голямо количество чувствителни и лични 
данни за потребителите на интернет. Притежаването на тези данни, заедно с господстващото 
положение на Google, безпокои много европейски граждани. 

1. Като има предвид, че националните органи по конкуренцията в три държави-членки вече 
са сезирани, не счита ли Комисията, че е необходимо откриването на официално 
разследване на европейско равнище относно евентуалната злоупотреба с господстващо 
положение от страна на Google в рамките на вътрешния пазар в областта на пазара на 
рекламата онлайн?

2. Какви механизми Комисията счита за необходими за по-доброто регулиране на 
функционирането на пазара на рекламата онлайн в рамките на вътрешния пазар в 
Европейския съюз? Възнамерява ли Комисията да представи своя инициатива в този 
смисъл?

3. Какви действия възнамерява да предприеме Комисията, за да гарантира по-добре 
защитата на свободата на информацията в интернет?
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