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Google, in centrul unui nou scandal
Un numar de 41 de servicii de comparare a preturilor cumparaturilor au cerut
joi autoritatilor Uniunii Europene din domeniul concurentei sa ia masuri
impotriva Google, divizie a grupului Alphabet, pentru ca nu respecta un ordin
din 2017, care ii cere sa ofere conditii egale companiilor concurente, ceea ce
le pune in pericol existenta, transmite Reuters, scrie news.ro, potrivit
stiripesurse.ro.
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Este pentru prima oara cand un grup atat de mare de companii s-a format pentru a cere
comisarului pentru Concurenta al UE Margrethe Vestager sa ia noi masuri impotriva Google.
Companiile afirma, intr-o scrisoare adresata lui Vestager, ca Google, cel mai popular motor de
cautare pe internet din lume, nu respecta un ordin din 2017 de a opri favorizarea propriului
serviciu de comparare a preturilor. Google a fost amendata lamomentul respectiv cu 2,4 miliarde
de euro.
Semnatarii scrisorii provin din 21 de state membre, intre acestia aflandu-se Idealo, al doilea mare
serviciu de comparare a preturilor produselor din Europa, parte a grupului Axel Springer, liderul
polonez Ceneo, compania britanica Kelkoo, si Foundem si Heureka din Cehia.
”Va abordam pentru ca firme ca ale noastre sunt puse in pericol de Google, care evita
respectarea legii”, au aratat companiile in scrisoare.

Companiile afirma ca propunerea Google de a permite concurentei sa liciteze pentru spatiu de
publicitate in partea superioara a paginii de cautare nu a condus la cresterea traficului pe siteurile lor.
”Drept rezultat, tot mai multe servicii de comparare a preturilor cumparaturilor vor fi obligate de
Google sa iasa de pe piata”, afirma companiile.
Scrisoarea nu mentioneaza si ce remedii specifice ar trebuie aplicate.
Aproximativ 600 de companii participa in prezent la licitatii pentru spatiu de publicitate pe pagina
cautarilor, a declarat in aceasta saptamana Oliver Bethell, director pentru concurenta la Google,
in timpul unei conferinte, citand acest fapt drept dovada a cresterii concurentei.
“Deoarece Google afiseaza serviciul sau de comparare a preturilor cumparaturilor mai favorabil
decat celelalte servicii concurente, abuzul identificat nu a fost oprit niciodata”, afirma companiile in
scrisoare.
La inceputul acestei luni, Vestager si-a exprimat ingrijorarea fata de lipsa unui trafic semnificativ
pe site-urile care concureaza Google.
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