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Temats: Lūgumraksts Nr. 44/2008, ko  iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
J. K., par konkurenci kropļojošu praksi saistībā ar Google piedāvāto programmu 
Adword

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Google ir tirgus līderis tiešsaistes reklāmas jomā, kurš izmanto tā saucamo „maksā par 
klikšķi” metodi; saskaņā ar šo metodi reklāmadevēji maksā par katru reizi, kad potenciālais 
klients uzklikšķina uz meklēšanas termina, ko nopircis reklāmadevējs (Adword). Kopš 
2006. gada cenas par klikšķi ir strauji cēlušās, jo klikšķi ir piesaistīti tā saucamajiem 
„mērķlapu kvalitātes punktiem”, kas pēc Google teiktā pilnveido piedāvāto pakalpojumu 
būtību. Daudzi meklēšanas termini/ vārdu kombinācijas, kas ir svarīgi uzņēmējdarbībā, ir ļoti 
dārgi, un Google neatbild uz konkrētiem jautājumiem, kā varētu uzlabot kvalitātes punktus.
Tādējādi Google traucē reklāmadevēju mēģinājumus optimizēt savus reklāmas budžetus.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Google neko nedara, lai apkarotu klikšķu viltošanu 
(bieža uzklikšķināšana uz konkurentu Adwords, lai palielinātu to reklāmas izmaksas).
Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka pastāv lielas atšķirības starp uzklikšķināšanas 
rādītājiem, kurus uzrāda Google, un patieso apmeklētāju skaitu tīklu vietnēs, ko norāda 
Adword saites. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Google apdraud savu stingro pozīciju 
tirgū un diskriminē sevi lielu uzņēmumu labā. Viņš uzskata, ka tiek kropļota konkurence, un 
pieprasa veikt izpēti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

I.  Līgumtiesību jautājumi 
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a) Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka uzņēmums Google iekasē pārāk augstu maksu no 
reklāmdevējiem, jo tas sastāda rēķinus, pamatojoties uz noteiktu klikšķu skaitu uz konkrētā 
reklāmdevēja reklāmām, bet šis skaits pārsniedz reklāmdevēja paša reģistrēto klikšķu skaitu 
savā lapā.   Tam varētu būt vairāki iemesli, taču šķiet, ka galvenokārt tas ir līgumtiesību 
jautājums.  Komisija pieņem, ka tad, ja lūgumrakstā izvirzītais apgalvojums būtu patiess, 
reklāmdevējiem būtu iespēja vērsties pēc juridiskās palīdzības, pamatojoties uz līgumu, ko 
viņi ir noslēguši ar Google . 

b) Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka Google nenovērš „viltus klikšķu” praksi.  
Tādēļ Google var nosūtīt reklāmdevējiem rēķinu par pakalpojumiem, kas faktiski nav sniegti. 
Atkal jānorāda, ka nav nekādu iemeslu, kāpēc reklāmdevēji nevarētu iesniegt prasību tiesā 
pret šādu rīcību, pamatojoties uz konkrētu līgumu, ko tie slēguši ar Google.

II. Ar konkurenci saistītie jautājumi 

a) Lūgumraksta iesniedzējs raksta par pārmērīgu reklāmas klikšķu cenu celšanos laika 
gaitā.  Taču cenas varētu būt cēlušās arī pieprasījuma pieauguma dēļ, kas rodas tādējādi, ka 
reklāmu izvietošanā ieinteresēto reklāmdevēju skaits pieaug straujāk nekā tīmeklī pieejamās 
vietas daudzuma pieaugums, kur šīs reklāmas būtu iespējams izvietot. Saskaņā ar vispārējām 
ekonomiskās uzvedības likumībām var paredzēt, ka reklāmdevēji paaugstinās savas par 
reklāmām piedāvātās cenas, kamēr vien reklāmas izvietošana būs ienesīga (ņemot vērā 
apgrozījuma uzlabošanos saistībā ar šo reklāmu piesaistītajiem klientiem). 

b) Tā kā reklāmas vietas piedāvājums ir ierobežots, ir acīmredzams, ka ne visi uzņēmumi 
varēs atļauties izvietot reklāmas, jo citi uzņēmumi, kuri gūst lielāku peļņu no reklāmas, spēs 
piedāvāt labākas cenas.  Patiesībā tas nav konkurences traucējums, bet gan dabisks 
reklāmdevēju savstarpējās konkurences rezultāts.

c) Attiecībā uz „reklāmas mērķlapu kvalitātes punktiem”, pēc kuriem Google nosaka 
reklāmu cenu, ir jāuzsver, ka šī kritērija izmantošana, kurš ir saistīts ar peļņu, kādu 
reklāmdevēji uzņēmumi spēj gūt no kādas konkrētas reklāmas, pati par sevi nav prettiesiska.  
Komisijai nav konkrētu piedāvājumu par to, ka Google šo kritēriju izmantotu ļaunprātīgi.

Tādēļ Komisija šajā stadijā neuzskata, ka pastāv konkurenci kropļojošas darbības pierādījumi, 
kas dotu iemeslu veikt speciālu izmeklēšanu par uzņēmuma Google darbību saistībā ar 
programmu Adword saskaņā ar noteikumiem par konkurenci.


