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ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ و اﺣﺘﻤﺎل وﺿﻊ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی
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در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را ﮐﻪ دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
زودی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در
ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی اروﭘﺎ ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ روﯾﺘﺮز ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﺘﺮاﺿﯽ )ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت( در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ،اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ

اﺑﺪا ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از رﻓﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﻮﮔﻞ را از اراﺋﻪ وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ازای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی روی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ای
را ﻫﻢ در ﻣﻮرد ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﻌﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺳﺮچ آن ﺗﻌﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس درآﻣﺪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﺤﻞ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﯾﺎ ﺳﺮچ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺎر داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ در
ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮔﻮﮔﻞ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ روﯾﺘﺮز
اﺷﺎره ﮐﺮد ،آﻧﻘﺪر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ در اروﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از

آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮐﯿﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺗﻐﺮاﺗﯽ در آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

