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vääristävistä käytännöistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Google on sähköisen mainonnan markkinajohtaja, joka käyttää hakukonemainontaa eli niin 
sanottua napsautuskohtaista hinnoittelua (pay-per-click). Siinä mainostaja maksaa joka 
kerran, kun mahdollinen asiakas napsauttaa mainostajan ostamaa hakutermiä (Adword). 
Napsautuskohtaiset hinnat ovat nousseet jyrkästi vuodesta 2006 lähtien, koska ne riippuvat ns. 
kohdesivun laatupisteistä (landing page quality score), jotka Googlen mukaan parantavat 
tarjottujen palvelujen osuvuutta. Monet yrityksille tärkeät hakutermit ja hakusanojen 
yhdistelmät ovat hyvin kalliita, eikä Google vastaa kysymyksiin siitä, miten laatupisteitä voi 
parantaa. Näin ollen Google vaikeuttaa mainostajien yrityksiä optimoida mainosbudjettinsa. 
Vetoomuksen esittäjän mielestä Google ei tee mitään torjuakseen vilpillistä napsauttelua 
(napsautellaan kilpailijan hakutermiä usein, jotta tämän mainoskulut nousisivat). 
Vetoomuksen esittäjä katsoo myös, että Google esittää todellisista luvuista suuresti 
poikkeavia lukuja Adword-linkkejä sisältävien www-sivujen käyntimääristä. Vetoomuksen 
esittäjän mielestä Google käyttää väärin vahvaa markkina-asemaansa ja harjoittaa suuria 
yrityksiä suosivaa syrjintää. Hän katsoo, että kilpailua vääristetään, ja pyytää tutkimusta 
asiasta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. kesäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008.

I. Sopimuskysymykset

a) Vetoomuksen esittäjä väittää, että Google veloittaa mainostajilta liikaa, koska Googlen 
laskutus perustuu käyntien määrään mainostajan mainossivuilla. Määrä on suurempi 
kuin mainostajan rekisteröimät käynnit omilla sivuillaan. Tähän voi olla useita syitä, 
mutta ensi näkemältä kyse näyttäisi olevan sopimusoikeudesta. Komission mukaan 
mainostajilla pitäisi olla mahdollisuus hakea asiassa hyvitystä Googlen kanssa 
tekemiensä sopimusten nojalla, jos kyseinen väite pitää paikkansa.

b) Vetoomuksen esittäjä väittää lisäksi, ettei Google tee mitään torjuakseen "vilpillistä 
napsauttelua". Google saattaa jopa laskuttaa mainostajia olemattomista palveluista. 
Mainostajilla pitäisi myös tässä tapauksessa olla mahdollisuus hakea asiaan hyvitystä 
tuomioistuimessa mainostajien Googlen kanssa tekemien sopimusten nojalla.

II. Kilpailua koskevat kysymykset 

a) Vetoomuksen esittäjä valittaa myös hakutermien jatkuvasta kallistumisesta. Hintojen 
nousu saattaa kuitenkin johtua kysynnän kasvusta, kun yhä useampi mainostaja haluaa 
mainostaa itse. Näin on etenkin silloin, jos kysyntä on suurempi kuin mainostamiseen 
sopivan verkkoalueen kasvu. Taloudellisessa toiminnassa on yleistä, että mainostajat 
lisäävät mainostamista niin kauan kuin mainostaminen on kannattavaa (kun otetaan 
huomioon mainosten avulla houkuteltujen asiakkaiden ansiosta syntynyt liiketoiminta).

b) Koska mainostilaa voidaan tarjota vain rajallisesti, on selvää, ettei kaikilla yrityksillä 
ole varaa mainostaa, kun mainoksilla eniten voittoa tekevillä yrityksillä on varaa tehdä 
muita yrityksiä parempia tarjouksia. Tämä on luonnollinen seuraus mainostajien 
välisestä kilpailusta, eikä kyse ole niinkään kilpailun vääristymisestä.

c) Google käyttää mainoshintojen määrittelyssä niin sanottuja kohdesivun laatupisteitä 
(landing page quality score). Tältä osin on syytä todeta, ettei tällaisen kriteerin käyttö, 
joka on sidoksissa mainosyritysten tietystä mainoksesta mahdollisesti saamaan voittoon, 
sinällään ole lain vastaista. Komissio ei ole myöskään saanut konkreettista näyttöä siitä, 
että Google olisi käyttänyt kriteeriä väärin.

Näin ollen komissio katsoo, ettei tässä vaiheessa ole näyttöä kilpailua vääristävästä 
toiminnasta, joka oikeuttaisi tekemään kilpailusääntöjen mukaisen perusteellisen tutkimuksen 
Googlen hakukonemainonnasta. 


