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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 44/2008, imressqa minn J. K., ta’ nazzjonalità Brittanika, dwar il-
prattiċi li jgħawġu l-kompetizzjoni fejn għandu x’jaqsam il-programm tar-
reklamar Adword offrut minn Google

1. Sommarju tal-petizzjoni

Google huwa fuq quddiem nett fis-suq għar-reklamar bl-internet bl-użu tal-hekk imsejjaħ 
metodu ‘ħallas għal kull klikkjatura’, li skont dan il-metodu, l-aġenti tar-reklami iħallsu kull 
darba li konsumatur potenzjali jikklikkja fuq il-kelma ta’ riċerka li tkun inxtrat mill-aġent tar-
reklami (Adword). Il-prezzijiet għal kull klikkjatura għolew sewwa mill-2006 għax huma 
marbuta mal-hekk imsejħa ‘landing page quality score’, li skont Google ittejjeb ir-relevanza 
tas-servizzi offruti. Ħafna kumbinazzjonijiet ta’ termini/kliem ta’ riċerka li huma importanti 
għan-negozji huma għoljin ħafna, u Google ma tweġibx għal mistoqsijiet speċifiċi dwar kif il-
‘quality score’ jista’ jittejjeb. Konsegwentament, Google ifixkel l-attentati ta’ dawk li 
jirreklamaw biex jottimizzaw il-baġits tar-reklamar tagħhom. Il-petizzjonant jidhirlu li Google 
m’hu jagħmel xejn biex jiġġieled il-frodi bl-ikklikkjar (ikklikkjar frekwenti fuq l-Adwords ta’ 
kompetitur biex jiżdidhulu l-ispejjeż tar-riklamar tiegħu). Il-petizzjonant jidhirlu wkoll li 
hemm diskrepanzi kbar bejn il-figuri tal-ikklikkjar kif kwotati minn Google u n-numru veru 
ta’ dawk li jidħlu fis-siti tal-Internet li ssir referenza għalihom minn links Adword. Il-
petizzjonant jidhirlu li Google qed jabbuża mill-pożizzjoni qawwija tiegħu fis-suq u li qed 
jagħmel diskriminazzjoni favur negozji kbar. Huwa jidhirlu li l-kompetizzjoni qiegħda
titgħawweġ u jitlob li ssir investigazzjoni.                    

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

I.  Kwistjonijiet kuntrattwali 

a) Il-petizzjonant jallega li  Google jiċċarġja żżejjed lill-aġenti tar-reklami għax jibbaża l-
fatturi tiegħu fuq ċertu numru ta’ klikkjaturi fuq ir-reklami tal-aġent li jkun iktar min-numru 
ta’ klikkjaturi reġistrati minn dak ta’ fuq il-paġna ta’ dak li jkun qed jagħmel ir-riklam. Jista’ 
jkun hemm ħafna raġunijiet għal dan, imma prima facie din tkun jidher li hija kwistjoni ta’ 
liġi kuntrattwali. Il-Kummissjoni tassumi li dawk li jagħmlu r-reklami jkunu jistgħu jagħmlu 
kawża għad-danni skont il-kuntratti rispettivi tagħhom mal-Google li kieku din l-allegazzjoni 
hi minnha. 

b) Il-petizzjonant jallega wkoll li Google ma jwaqqafx il-“frodi bl-ikklikkjar”. Dan jista’ 
jwassal biex Google joħroġ fatturi lill-aġenti tar-reklami għal servizzi li ma jeżistux. Terġa’, 
m’għandu jkun hemm l-ebda raġuni għala l-aġenti tar-reklami ma jkunux jistgħu jfittxu għad-
danni kontra aġir bħal dan fil-qorti skont il-kuntratti rispettivi tagħhom mal-Google.

II. Kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni 

a) Il-petizzjonant jiddiskrivi li maż-żmien kien hemm żieda fil-prezz tal-ikklikkjar fuq ir-
reklami li wieħed ma jiflaħhiex. Madankollu, il-prezzijiet jistgħu jogħlew b’riżultat taż-żieda 
fid-domanda minn aktar aġenti tar-reklami li huma interessati li jpoġġu r-reklami tagħhom 
jekk dan ikun akbar miż-żieda tal-ispazju adattat fuq l-Internet fejn jistgħu jitpoġġew dawn ir-
reklami. Fl-aġir ekonomiku ġenerali, l-aġenti tar-reklami se jgħollu l-offerti tagħhom għar-
reklami sakemm jibqgħalhom qligħ mir-riklami (meta jieħdu inkonsiderazzjoni n-negozju 
ġenerat minn klijenti attirati mir-riklami). 

b) Peress li l-provvista tal-ispazju tar-reklamar huwa limitat, huwa evidenti li mhux il-
kumpaniji kollha se jkunu jifilħu jpoġġu reklami, peress li kumpaniji oħra li jiġġeneraw 
profitti ogħla mir-reklamar se joffru aktar minnhom. Fil-fatt, minflok mhi se tkun problema 
ta’ kompetizzjoni dan huwa effett naturali tal-kompetizzjoni bejn l-aġenti tar-reklami. 

c) Rigward l-użu tal-"landing page quality score" biex Google tiddeċiedi l-prezz ta’ 
reklam, irid ikun enfasizzat li l-użu ta’ dan il-kriterju, li hu relatat mal-profitt li kumpaniji tar-
reklamar huma kapaċi jagħmlu minn ċertu reklam, mhux illeġittimu fih innifsu. Il-
Kummissjoni m’għandhiex evidenza konkreta li Google jabbuża minn dan il-kriterju.  

Għalhekk, f’dan l-istadju l-Kummissjoni ma jidhrilhiex li hemm xi evidenza ta’ aġir 
antikompetittiv li tiġġustifika investigazzjoni intenzjonata skont ir-regolamenti tal-
kompetizzjoni għan-negozju AdWords ta’ Google. 
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