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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Ref.: Petiţia nr. 44/2008, adresată de J. K., de naţionalitate britanică, privind 
practicile care denaturează concurenţa în legătură cu programul de 
publicitate Adword oferit de Google

1. Rezumatul petiţiei

Google este leader pe piaţa pentru publicitatea online folosind aşa-numita metodă „cost per 
click”, conform căreia persoana care publică o reclamă plăteşte de fiecare dată când un 
potenţial client dă click pe termenul de căutare achiziţionat de către persoana care publică 
reclama (Adword). Preţurile per click au crescut sensibil din 2006, întrucât acestea sunt legate 
de „scorul de calitate al aşezării în pagină”, care, potrivit motorului Google, îmbunătăţeşte 
relevanţa serviciilor oferite. Numeroase combinaţii de termeni/cuvinte care sunt importante 
pentru întreprinderi sunt foarte scumpe, iar Google nu răspunde la întrebările specifice asupra 
modului în care scorul de calitate poate fi îmbunătăţit. În consecinţă, Google împiedică 
încercările persoanelor care publică reclame de a-şi optimiza bugetele de publicitate. 
Petiţionarul consideră că Google nu face nimic pentru a combate frauda prin click (clickul 
frecvent pe un concurent de pe Adwords pentru a-i creşte cheltuielile sale de publicitate). 
Petiţionarul consideră, de asemenea, că există discrepanţe majore între cifrele click cotate de 
către Google şi numărul efectiv de vizitatori pe site-urile transmise de către linkurile Adword. 
Petiţionarul consideră că Google abuzează de poziţia sa puternică pe piaţă şi are o atitudine 
discriminatorie în favoarea întreprinderilor mari. Acesta consideră că se denaturează
concurenţa şi solicită o investigaţie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

I.  Aspecte contractuale

a) Petiţionarul afirmă că Google taxează prea mult persoanele care publică reclame
deoarece facturile acestuia se bazează pe numărul de clickuri pe reclamele persoanelor care le 
publică, ceea ce creşte numărul de clickuri înregistrate de persoanele care publică reclame
pentru propria pagină. Ar putea exista o serie de motive pentru aceasta, dar la prima vedere se 
pare că aceasta este o chestiune de drept contractual. Comisia presupune că persoanele care 
publică reclame vor putea solicita reparaţie judiciară în temeiul contractelor respective cu 
Google în cazul în care această afirmaţie este corectă. 
b) Petiţionarul afirmă, de asemenea, că Google nu împiedică „frauda prin click”. Acesta 
lucru poate conduce la facturarea de către Google a persoanelor care publică reclame pentru 
serviciile inexistente. Din nou, ar trebui să nu existe niciun motiv pentru care persoanele care 
publică reclame să nu poată solicita reparaţie judiciară în faţa instanţei judecătoreşti împotriva 
unui astfel de comportament, în temeiul contractelor respective cu Google. 

II. Aspecte privind concurenţa

a) Petiţionarul descrie o creştere inaccesibilă în timp a preţurilor clickurilor pe reclamă. 
Cu toate acestea, preţurile ar putea creşte ca urmare a creşterii cererii mai multor persoane 
care publică reclame interesate de plasarea propriilor reclame, în cazul în care aceasta este 
mai mare decât creşterea spaţiului web corespunzător pentru plasarea reclamelor. În 
comportamentul economic general, persoanele care publică reclame vor creşte ofertele pentru 
reclame atât timp cât publicitatea rămâne profitabilă (atunci când se ia în considerare afacerea
produsă de clienţii atraşi de reclame). 

b) Întrucât furnizarea spaţiului publicitar este limitată, este evident că nu toate 
întreprinderile vor putea să-şi permită să plaseze reclamele, deoarece alte întreprinderi care 
obţin profituri mai mari din publicitate le vor întrece. În realitate, în loc ca aceasta să fie o 
problemă de concurenţă, acesta este efectul natural al concurenţei între persoanele care 
publică reclame. 

c) În ceea ce priveşte „scorul de calitate al aşezării în pagină” în stabilirea preţului 
reclamei de către Google, trebuie subliniat faptul că utilizarea acestui criteriu care este legat 
de profitul pe care îl obţin întreprinderile de publicitate dintr-o anumită reclamă nu este în 
sine ilegală. Comisia nu are dovezi concrete potrivit cărora Google ar abuza de acest criteriu. 

Prin urmare, în această etapă, Comisia nu consideră că există dovezi pentru comportamentul 
anticoncurenţial care ar garanta o investigaţie specializată a afacerii AdWords Google în 
temeiul normelor de concurenţă. 
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