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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 44/2008, внесена от J. K., с британско гражданство, относно 
практиките, които нарушават конкуренцията във връзка с рекламната 
програма Adword, предложена от Google

1. Резюме на петицията 

Google е водещ на пазара за рекламиране в интернет чрез използване на така наречения 
метод „плати за клик“ („pay-per-click“), при който рекламодателите плащат всеки път, 
когато потенциален клиент кликне върху ключовата дума, закупена от рекламодателя 
(Adword). Цените за едно кликване са се увеличили рязко от 2006 г. насам, защото са 
свързани с т. нар. „качествен рейтинг на целевата страница“ („landing page quality 
score“), който според Google подобрява приложимостта на предлаганите услуги. Много 
ключови думи/комбинации от думи, които са важни за бизнеса, са твърде скъпи и 
Google не отговаря на конкретни въпроси относно това как може да се подобри 
качественият рейтинг. Следователно Google възпрепятства опитите на рекламодателите 
да оптимизират рекламните си бюджети. Вносителят на петицията смята, че Google не 
прави нищо по отношение на борбата с фалшивите кликове (честите кликвания с 
мишка върху ключовите думи (Adwords) на конкурента с цел да бъдат увеличени 
неговите разходи за реклама). Вносителят на петицията също така смята, че има 
сериозни разминавания между броя на кликванията с мишка, отчитани от Google, и 
реалния брой посещения на уебсайтовете, посочени в хипервръзките на Adword. 
Вносителят на петицията смята, че Google злоупотребява със своята силна позиция на 
пазара и дискриминира по-малките компании за сметка на големите. Той е на мнение, 
че се нарушава конкуренцията и настоява за разследване.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 23 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

I. Договорни въпроси

a) Вносителят на петицията твърди, че Google начислява твърде голяма такса на 
рекламодателите, тъй като издава своите фактури въз основа на определен брой 
кликвания върху рекламите на рекламодателите, който надвишава броя на кликванията, 
регистриран от рекламодателите за техните собствени интернет страници. За това може 
да има много причини, но на пръв поглед изглежда, че това е въпрос от областта на
договорното право. Комисията приема, че рекламодателите имат възможност да 
потърсят правна закрила по съответните им договори с Google, ако това твърдение е
вярно.

б) Вносителят на петицията също така твърди, че Google не предотвратява 
„фалшивите кликове”. Това може да означава, че Google фактурира несъществуващи 
услуги на рекламодателите. Отново не би следвало рекламодателите да не могат да 
потърсят правна закрила срещу такова поведение в съда по съответните им договори с 
Google.

II. Въпроси, свързани с конкуренцията

a) Вносителят на петицията описва недопустимо увеличение на цените на 
кликванията върху рекламите през годините. Цените обаче може да са се повишили
вследствие на повишено търсене в резултат на това, че повече рекламодатели са били 
заинтересовани да поместят свои собствени реклами, ако това търсене е било по-голямо
от увеличаването на подходящото интернет пространство за поместване на тези 
реклами. При общото икономическо поведение рекламодателите биха увеличавали
предлаганата от тях цена за рекламите дотогава, докато рекламирането остава 
печелившо (като се отчита дейността, създадена от привлечените чрез рекламите 
клиенти).

б) Тъй като предоставяното пространство за реклама е ограничено, е очевидно, че 
не всички компании ще могат да си позволят да поместват реклами, тъй като други 
компании, които генерират по-големи печалби от рекламирането, ще дадат по-висока 
цена от тях. Всъщност, вместо да е проблем, свързан с конкуренцията, това е естествена 
последица от конкуренцията между рекламодателите.

в) Що се отнася до използването на „качествен рейтинг на целевата страница” при 
определянето на цената на рекламата от страна на Google, трябва да се подчертае, че 
използването на този критерий, който е свързан с печалбата, която рекламните 
компании могат да получат от определена реклама, не е per se незаконно. Комисията не 
разполага с конкретни доказателства, че Google злоупотребява с този критерий.

Следователно на този етап Комисията не счита, че има доказателства за поведение, 
противоречащо на конкуренцията, което да изисква специално проучване по правилата 
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за конкуренцията на дейността AdWords на Google.
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