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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 44/2008, του J. K., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές 
που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε σχέση με το διαφημιστικό πρόγραμμα 
Adword που προσφέρει η Google

1. Περίληψη της αναφοράς

Η Google έχει την πρωτοκαθεδρία στην αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης 
χρησιμοποιώντας την αποκαλούμενη μέθοδο «πληρωμή ανά κλικ» (pay-per-click), βάσει της 
οποίας οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν κάθε φορά που ένας δυνητικός πελάτης κάνει κλικ στον 
όρο αναζήτησης που έχει αγοράσει ο διαφημιζόμενος (Adword). Οι τιμές ανά κλικ 
αυξήθηκαν κατακόρυφα από το 2006 και μετά, καθώς συνδέονται με την αποκαλούμενη 
«βαθμολογία ποιότητας της σελίδας προορισμού», η οποία σύμφωνα με την Google 
βελτιώνει τη συνάφεια των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πολλοί όροι 
αναζήτησης/συνδυασμοί λέξεων που είναι σημαντικοί για τις επιχειρήσεις είναι πολύ ακριβοί, 
ενώ η Google δεν απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η 
βαθμολογία ποιότητας. Ως εκ τούτου, η Google παρεμποδίζει τις προσπάθειες των 
διαφημιζόμενων να βελτιστοποιήσουν τον διαφημιστικό προϋπολογισμό τους. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι η Google δεν κάνει τίποτα για να καταπολεμήσει την «απάτη με τα κλικ» 
(αλλεπάλληλα κλικ σε Adwords κάποιου ανταγωνιστή έτσι ώστε να αυξηθούν οι 
διαφημιστικές δαπάνες του). Ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι παρατηρούνται σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των αριθμών των κλικ που αναφέρει η Google και του πραγματικού αριθμού 
επισκεπτών των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι Adword. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι η Google καταχράται την ισχυρή της θέση στην αγορά και ότι κάνει διακρίσεις 
υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Θεωρεί ότι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός και ζητεί τη 
διενέργεια έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

I.  Θέματα συμβάσεων

α) Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Google χρεώνει υπερβολικά τους διαφημιζόμενους 
διότι βασίζει τα τιμολόγιά της σε συγκεκριμένο αριθμό κλικ στις διαφημίσεις των 
διαφημιζομένων ο οποίος υπερβαίνει τον αριθμό των κλικ που καταγράφονται από τον 
διαφημιζόμενο για τη δική του σελίδα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, 
όμως το ζήτημα, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι εμπίπτει στο δίκαιο των συμβάσεων. Η 
Επιτροπή υποθέτει ότι οι διαφημιζόμενοι θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη 
βάσει των αντίστοιχων συμβάσεών τους με την Google σε περίπτωση που ευσταθεί ο εν λόγω 
ισχυρισμός.

β) Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι η Google δεν αποτρέπει την «απάτη με τα κλικ».
Το γεγονός αυτό μπορεί να ισοδυναμεί με τιμολόγηση των διαφημιζομένων από την Google
για ανύπαρκτες υπηρεσίες. Και πάλι, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος που να 
αποτρέπει τους διαφημιζόμενους από το να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για αυτήν τη
συμπεριφορά βάσει των αντίστοιχων συμβάσεών τους με την Google.

II. Θέματα ανταγωνισμού

α) Ο αναφέρων περιγράφει μια δυσβάστακτη αύξηση στις τιμές των διαφημιστικών κλικ 
με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, οι τιμές μπορούν να αυξάνονται λόγο της αύξησης της 
ζήτησης από περισσότερους διαφημιζόμενους που ενδιαφέρονται να καταχωρήσουν τις δικές 
τους διαφημίσεις, εφόσον η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του διαδικτυακού 
χώρου που διατίθεται για την ανάρτηση των εν λόγω διαφημίσεων. Σύμφωνα με τη γενική 
οικονομική συμπεριφορά, οι διαφημιζόμενοι θα αυξήσουν τις προσφορές τους για τις 
διαφημίσεις όσο η διαφήμιση εξακολουθεί να αποφέρει κέρδη (λαμβάνοντας υπόψη την
επιχειρηματική δραστηριότητα που προκάλεσε η προσέλκυση των πελατών μέσω των 
διαφημίσεων).

β) Όσο περιορίζεται η προσφορά διαφημιστικού χώρου, είναι προφανές ότι δεν θα έχουν 
όλες οι εταιρείες την οικονομική δυνατότητα να διαφημίζονται, καθώς άλλες εταιρείες, που 
αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη από τη διαφήμιση, θα τις εκτοπίσουν. Στην πραγματικότητα, 
το γεγονός αυτό δεν είναι πρόβλημα του ανταγωνισμού αλλά αντίθετα, είναι μια φυσική 
συνέπεια του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφημιζομένων.

γ) Όσον αφορά τη χρήση της «βαθμολογίας ποιότητας της σελίδας προορισμού» για τον 
καθορισμό των τιμών των διαφημίσεων από την Google, πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση του 
εν λόγω κριτηρίου, το οποίο έχει σχέση με το κέρδος που μπορούν να αποκομίσουν οι 
διαφημιστικές εταιρείες από μια συγκεκριμένη διαφήμιση, δεν είναι αυτή καθαυτή παράνομη. 
Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι η Google καταχράται το εν 
λόγω κριτήριο.

Κατά συνέπεια, σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχουν αποδείξεις 
αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς που θα δικαιολογούσαν τη διενέργεια σχετικής έρευνας 
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στην επιχείρηση AdWords της Google βάσει των κανόνων ανταγωνισμού.
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