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Dotyczy: Petycji 44/2008, którą złożył J. K. (Wielka Brytania), w sprawie praktyk 
zakłócających konkurencję stosowanych w związku z programem 
reklamowym Adword oferowanym przez Google

1. Streszczenie petycji

Google jest liderem na rynku reklam on-line wykorzystujących tzw. metodę „pay-per-click”, 
w ramach której reklamodawcy płacą za każdym razem, gdy potencjalny klient klika na 
szukany termin, nabyty przez reklamodawcę (Adword). Ceny za jedno kliknięcie znacznie 
wzrosły od 2006 r., ponieważ są one powiązane z tzw. wynikiem jakości strony docelowej 
(„landing page quality score”), który według Google poprawia dopasowanie oferowanych 
usług. Wiele ważnych dla przedsiębiorstw kombinacji termin/słowo, jest bardzo drogich, 
a Google nie odpowiada na szczegółowe pytania dotyczące tego, jak można poprawić wynik 
jakości. W konsekwencji Google hamuje próby reklamodawców zmierzające do 
optymalizacji budżetów przeznaczonych na reklamę. Składający petycję uważa, że Google 
nie czyni nic, aby walczyć z nadużyciami w zakresie klikania (częste klikanie na reklamy 
Adwords konkurenta, w celu zwiększenia jego kosztów reklamowych). Składający petycję 
twierdzi także, że istnieją wielkie różnice pomiędzy danymi dotyczącymi klikania 
notowanymi przez Google, a aktualną liczbą odwiedzających strony internetowe, do których 
odsyłają linki Adword. Składający petycję uważa, że Google nadużywa swojej silnej pozycji 
na rynku i dopuszcza się dyskryminacji z korzyścią dla wielkich przedsiębiorstw. Uważa on, 
że konkurencja jest zakłócona i zwraca się o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

I. Kwestie umowne



PE415.092 2/2 CM\750408PL.doc

PL

a) Składający petycję zarzuca, że Google obciąża reklamodawców zbyt wysokimi 
opłatami, ponieważ wystawia faktury w oparciu o pewną liczbę kliknięć na reklamie 
reklamodawcy, przekraczającą liczbę kliknięć zarejestrowanych na stronie własnej 
reklamodawcy. Może istnieć wiele powodów takiego stanu rzeczy, jednak ogólnie wydaje się, 
że kwestia ta wchodzi w zakres prawa umownego. Komisja zakłada, że gdyby zarzut był 
właściwy, reklamodawcy mogliby dochodzić sprawiedliwości na drodze prawnej 
w kontekście odnośnych umów zawartych z Google. 

b) Składający petycję zarzuca również, że Google nie przeciwdziała nadużyciom 
w zakresie klikania. Może to oznaczać, że Google wystawia reklamodawcom faktury za 
nieistniejące usługi. Ponownie wydaje się, że nie ma powodu, by w związku z takim 
postępowaniem reklamodawcy nie dochodzili przed sądem sprawiedliwości w kontekście 
odnośnych umów z Google.

II. Kwestie związane z konkurencją

a) Składający petycję opisuje niemożliwy do przyjęcia wzrost w czasie cen kliknięć na 
reklamach. Jednak wzrost cen może być spowodowany większym popytem większej liczby 
reklamodawców zainteresowanych umieszczaniem swoich reklam, jeżeli popyt ten rośnie 
szybciej niż powierzchnia w sieci odpowiednia dla zamieszczania ogłoszeń. Zgodnie 
z ogólnym zachowaniem ekonomicznym reklamodawcy będą składać wyższe oferty tak 
długo, jak reklama będzie opłacalna (przy uwzględnieniu transakcji zawieranych przez 
klientów przyciągniętych reklamami). 

b) Ponieważ podaż powierzchni reklamowej jest ograniczona, oczywiste jest, że nie 
wszystkie przedsiębiorstwa będą w stanie pozwolić sobie na wykupienie miejsca na reklamę, 
gdyż inne firmy generujące wyższe zyski przelicytują je. W istocie nie jest to problem 
związany z konkurencją, a naturalny skutek rywalizacji między reklamodawcami.

c) W odniesieniu do korzystania z „wyniku jakości strony docelowej” przy ustalaniu 
przez Google ceny reklamy należy podkreślić, że stosowanie tego kryterium, które wiąże się 
z zyskiem, jaki przedsiębiorstwom reklamującym może przynieść konkretna reklama, nie jest 
per se niezgodne z prawem. Komisja nie dysponuje konkretnym dowodem na to, iż firma 
Google nadużywa tego kryterium.

Komisja nie uważa zatem, by na obecnym etapie istniał dowód antykonkurencyjnego 
zachowania, który stanowiłby podstawę wszczęcia dochodzenia dotyczącego przedsięwzięcia 
Google AdWords w kontekście zasad konkurencji.


