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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0044/2008, ingiven av J.K. (brittisk medborgare), om förfaranden 
som snedvrider konkurrensen i samband med Googles reklamprogram Adword

1. Sammanfattning av framställningen

Google är marknadsledare inom nätreklam med ”betala per klick”-metoden, som innebär att 
annonsörerna betalar varje gång en potentiell kund klickar på det sökord som de har köpt 
(Adword). Priserna per klick har stigit kraftigt sedan 2006, eftersom de är kopplade till 
”landningssidans kvalitetsresultat”, vilket enligt Google gör de erbjudna tjänsterna mer 
relevanta. Många sökord/kombinationer av ord som är viktiga för företagen är mycket dyra, 
och Google svarar inte på direkta frågor om hur kvalitetsresultatet kan förbättras. Således 
hindrar Google annonsörerna i deras försök att optimera sina reklambudgetar. Framställaren 
anser att Google inte gör någonting för att bekämpa klickbedrägerier (frekvent klickande på 
en konkurrents Adwords i syfte att öka hans reklamkostnader). Framställaren anser också att 
det finns stora skillnader mellan de klicksiffror som Google uppger och det faktiska antalet 
besökare på de webbplatser som Adwordlänkarna hänvisar till. Framställaren anser att Google 
missbrukar sin starka marknadsposition och särbehandlar stora företag. Han anser att 
konkurrensen snedvrids och begär en undersökning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

I. Avtalsfrågor 

a) Framställaren hävdar att Google tar för mycket betalt av annonsörer eftersom företagets 
fakturor baseras på ett visst antal klick på annonsörens annons vilket överskrider det antal 
klick som annonsören själv registrerat på sin sida. Det kan finnas ett antal orsaker till detta, 
men vid första anblicken förefaller detta vara en avtalsrättslig fråga. Kommissionen antar 
att annonsörerna kan begära rättslig prövning enligt sina respektive avtal med Google om 
detta påstående stämmer.

b) Framställaren hävdar också att Google inte bekämpar ”klickbedrägerier”. Detta kan 
innebära att Google fakturerar annonsörer för tjänster som inte utförs. Inte heller här finns 
någon anledning till att annonsörer inte skulle kunna begära domstolsprövning av ett 
sådant agerande enligt sina avtal med Google.

II. Konkurrensfrågor 

a) Framställaren beskriver alltför kraftiga ökningar av priset per klick med tiden. Priserna kan 
dock öka på grund av ökad efterfrågan från fler annonsörer som är intresserade av att 
annonsera själva, om efterfrågan överstiger tillväxten av lämpliga webbplatser för dessa 
annonser. Enligt det allmänna uppträdandet på en marknad kommer annonsörerna att höja 
sina bud på annonser så länge det är lönsamt att annonsera (med hänsyn till de inkomster 
som genereras från kunder som lockas av annonserna).

b) Tillgången på annonsutrymme är begränsad och det är uppenbart att inte alla företag 
kommer att ha råd att annonsera, eftersom andra företag som genererar högre vinster med 
hjälp av sina annonser kommer att bjuda över dem. Detta är en naturlig följd av 
konkurrensen mellan annonsörer och inte något konkurrensproblem.

c) När det gäller Googles användning av ”kvalitetsresultaten för landningssidan” för att 
fastställa sitt annonspris måste man betona att det inte är olagligt i sig att använda detta 
kriterium, som har ett samband med den vinst som annonsörerna kan härleda till en viss 
annons. Kommissionen har inga faktiska bevis för att detta kriterium skulle missbrukas av 
Google.

Därför anser kommissionen inte i detta skede att det finns bevis för något 
konkurrensmotverkande beteende, vilket skulle motivera en särskild undersökning av Googles 
Adwordtjänst i förhållande till konkurrensreglerna.


