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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 44/2008 af J. K., britisk statsborger, om fremgangsmåder, der skaber 
konkurrenceforvridning i forbindelse med reklameprogrammet Adword, som 
Google tilbyder

1. Sammendrag

Google er førende på markedet inden for onlineannoncering ved hjælp af den såkaldte 
"betaling pr. klik"-metode, hvor annoncørerne betaler, hver gang en potentiel kunde klikker 
på den søgeterm, annoncøren har købt (Adword). Priserne pr. klik er steget kraftigt siden 
2006, idet de er forbundne med den såkaldte "landing page" kvalitetsscore, som ifølge Google 
forbedrer de tilbudte tjenesters relevans. Mange kombinationer af søgetermer/-ord, som er 
væsentlige for virksomheder, er meget dyre, og Google svarer ikke på de specifikke 
spørgsmål om, hvordan kvalitetsscoren kan forbedres. Som følge heraf hindrer Google 
annoncørernes forsøg på at optimere deres annonceringsbudgetter. Andrageren mener, at 
Google ikke gør noget for at bekæmpe kliksvindel (hyppige klik på en konkurrents Adwords 
med henblik på at øge dennes annonceringsudgifter). Andrageren mener desuden, at der er 
større skævheder mellem de kliktal, som Google fremfører, og det faktiske antal besøgende på 
websteder, der henvises til med Adword-links. Andrageren mener, at Google misbruger sin 
stærke markedsposition og forskelsbehandler til fordel for større virksomheder. Han mener, at 
der forekommer konkurrenceforvridning og anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.
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"I. Kontraktmæssige problemstillinger

a) Andrageren hævder, at Google opkræver for meget hos annoncørerne, fordi faktureringen 
baseres på et bestemt antal klik på annoncørens søgetermer, der er højere end det antal klik, 
som annoncøren har registreret for sit eget websted. Der kan være forskellige årsager til dette, 
men det ser umiddelbart ud til at henhøre under aftaleretten. Kommissionen antager, at 
annoncørerne i henhold til deres respektive aftaler med Google har ret til domstolsprøvelse, 
hvis påstanden er korrekt.

b) Andrageren hævder også, at Google ikke forebygger "kliksvindel". Det kan medføre, at 
Google fakturerer annoncører for ikkeeksisterende tjenester. Der er heller ikke her nogen 
grund til, at annoncørerne ikke skulle kunne protestere mod denne adfærd ved en domstol i 
henhold til deres respektive aftaler med Google.

II. Konkurrencemæssige problemstillinger

a) Andrageren beskriver en urimelig prisstigning gennem tiden for klik på reklamer. Priserne 
stiger dog muligvis som et resultat af den voksende efterspørgsel fra flere annoncører, der er 
interesserede i at indsætte deres egne reklamer, og hvis denne efterspørgsel er større end 
væksten i egnet internetplads til placering af reklamerne. Ved almindelig økonomisk adfærd 
øger annoncørerne deres bud på reklamer, så længe reklamen er rentabel (under hensyntagen 
til den handel, der opnås med kunder, som tiltrækkes gennem reklamerne).

b) Da udbuddet af reklameplads er begrænset, er det indlysende, at ikke alle virksomheder 
kan få råd til at indsætte reklamer, da andre virksomheder med en højere profit på reklamerne, 
vil overbyde dem. Dette er rent faktisk ikke en konkurrencemæssig problemstilling, men en 
naturlig effekt af konkurrencen mellem annoncører.

c) Hvad angår den såkaldte "landing page kvalitetsscore", som Google bruger til at fastsætte 
reklameprisen, er det vigtigt at understrege, at brugen af dette kriterium, der hænger sammen 
med den profit, som reklamerende virksomheder kan opnå gennem en bestemt reklame, ikke i 
sig selv er ulovlig. Kommissionen har ingen konkret dokumentation, der beviser, at dette 
kriterium vil blive misbrugt af Google.

Kommissionen vurderer derfor på nuværende tidspunkt, at der ikke foreligger beviser for 
konkurrenceforvridende adfærd, som berettiger en dedikeret undersøgelse af Googles 
AdWords-aktiviteter i henhold til konkurrencereglerne."
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