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Google og den alt for høje bøde
Selv hvis Google har overtrådt konkurrencereglerne,
synes bøden disproportional
Jeg har en ven, der for mange år siden – trods sin udmærkede tilværelse – sagde:
”Jeg ville hellere være David Beckham i en uge end mig selv hele livet!” Om ikke
andet en interessant betragtning, og mon ikke mange virksomheder også ville
være villige til at bytte succes og bundlinje med Google - hvis ikke med henblik
på at lukke efter en uge så i hvert fald for en periode.
Alt dette for at sige, at der nok generelt ikke er grund til at have ondt af Google.
Men jeg må også sige, at bøden på 18 milliarder kroner, som Kommissionen gav
til Google den 27. juni, for mig fremstår som alt for stor.
Helt kort består Googles overtrædelse ifølge Kommissionen i, at Google har
udnyttet sin dominerende position i forhold til internetsøgninger til at forfordele
sin egen prissammenlignings-tjeneste på bekostning af andre sådanne tjenester.
Umiddelbart lyder det rent faktisk som en overtrædelse, men der er en række
mulige nuancer, og det må betragtes som meget sandsynligt, at Google vil anke
afgørelsen, og det er langt fra umuligt, at Google kan vinde en sådan sag. En
ankeproces vil tage adskillige år, så en definitiv afklaring kan have lange udsigter.
Selv hvis det lægges til grund, at Google har overtrådt konkurrencereglerne,
skærer bødestørrelsen dog voldsomt i øjnene.
Den forhenværende konkurrencerets-kommissær - Margrethe Vestagers
forgænger Joaquín Almunia - udtalte (frit oversat til dansk) i februar 2014 som
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følger: “Jeg mener, at det nye forslag fra Google efter lange og svære drøftelser
er egnet til at imødegå Kommissionens bekymringer”.
Udtalelsen kom i forlængelse af, at Kommissionen og Google var nået mere eller
mindre til enighed om såkaldte tilsagn, der reelt kan sammenlignes med et forlig.
Det indebar, at Google fremadrettet ville håndtere prissammenligninger og andre
forhold på en nærmere fastlagt måde, og at Kommissionen afsluttede sagen uden
bøde. Ret overraskende accepterede Kommissionen imidlertid til syvende og
sidst ikke tilsagnene, og sagen fortsatte og mundede altså her i 2017 ud i den
største konkurrencebøde nogensinde til en enkelt virksomhed.
At en sag kan gå fra ingen bøde til rekordbøde virker barokt. Derudover synes
grovheden ved Googles adfærd trods alt under alle omstændigheder ikke
sammenlignelig med fx kartelaktivitet, men ikke desto mindre er bøden til Google
væsentligt højere end nogen kartelbøde, Kommissionen nogensinde har givet til
en virksomhed for deltagelse i et kartel.
Velvidende at Google har en enorm omsætning, fremstår det for mig
disproportionalt, at bøden til Google rent faktisk er cirka på størrelse med de tre
største kartelbøder nogensinde - lagt sammen!
Udover sagen vedrørende prissammenligninger har Kommissionen oplyst, at den
også ser på to andre sager, hvor Google efter Kommissionens foreløbige
opfattelse også har overtrådt konkurrencereglerne – tiden vil vise, hvad den
aktuelle og de kommende sager munder ud i.
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