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Part 

Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 

114 59 Stockholm, och  

Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nederländerna 

 Kastell Advokatbyrå, Ombud: Advokaterna  Box 

7169, 103 88 Stockholm 

Saken 

Konkurrensbegränsande samarbete; nu fråga om godtagande av frivilligt 

åtagande förenat med vite enligt 3 kap. 4 § 1 st. och 6 kap. 1 § 3 st. 

konkurrenslagen (2008:579) 

_____________________________ 

Beslut 

Konkurrensverket godtar Bookingdotcom Sverige AB:s och Booking.com B.V.:s 

åtagande, se bilaga. Åtagandet förenas med vite om fem miljoner (5 000 000) 

kronor för Bookingdotcom Sverige AB och vite om trettio miljoner (30 000 000) 

kronor för Booking.com B.V. 

AA och BB
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Konkurrensverkets skäl 

Bakgrund 

1. Booking.com B.V. är ett nederländskt företag som via onlineplattformen

www.booking.com förmedlar bokningar av hotellrum. Bookingdotcom

Sverige AB är ett svenskt närstående bolag som har till uppgift att bistå

Booking.com B.V. vad gäller verksamheten på den nordiska marknaden.

2. Konkurrensverket inledde år 2013 en utredning avseende vissa villkor i

Booking.com B.V.:s avtal med svenska hotell. Villkoren innebär att de priser

på hotellrum som hotellen erbjuder via Booking.com B.V. måste vara lika

eller bättre än de priser som hotellen erbjuder eller tillämpar i andra

försäljningskanaler. Konkurrensverkets utredning har fokuserat på frågan

om dessa villkor utgör en överträdelse av förbudet mot konkurrens-

begränsande samarbeten i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579), KL.

3. Efter det att Booking.com B.V. och Bookingdotcom Sverige AB informerats

om Konkurrensverkets preliminära bedömning i frågan om en sådan

överträdelse föreligger, har företagen i enlighet med 3 kap. 4 § 1 st. KL gett in

ett förslag till frivilligt åtagande. När Konkurrensverket i ett beslut godtar ett

åtagande gör Konkurrensverket inte någon slutlig bedömning av om en

överträdelse har förelegat eller föreligger.

Företagen 

4. Booking.com B.V. är en onlineresebyrå som tillhandahåller plattformen

www.booking.com på vilken konsumenter kan söka, jämföra och boka lediga

hotellrum. Företaget bedriver verksamhet i ett stort antal länder.

Webbplatsen www.booking.com finns tillgänglig på över 40 språk och

erbjuder cirka 445 000 boenden i 200 länder.

5. I flera länder där Booking.com B.V. bedriver verksamhet finns lokalkontor

som bistår företaget med support. I Sverige bedrivs sådan stödverksamhet av

Bookingdotcom Sverige AB. Bolaget har bl.a. till uppgift att marknadsföra

och informera om Booking.com B.V.:s verksamhet gentemot hotell på den

nordiska marknaden.

6. Booking.com B.V. och Bookingdotcom Sverige AB ingår i en koncern vars

moderbolag är det amerikanska bolaget Priceline Group Inc. Priceline Group

Inc. äger och driver, direkt eller indirekt, även andra webbdomäner som

tillhandahåller hotellboknings- och andra resetjänster online, t.ex.

Priceline.com, Agoda.com och Kayak.com.

7. I det följande benämns Booking.com B.V. och Bookingdotcom Sverige AB

gemensamt ”Booking.com”.
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Omständigheter 

8. Hotellmarknaden i Sverige kännetecknas av att ett antal större hotellkedjor

står för en betydande del av försäljningen av hotellrum. Hotellen använder

sig av olika typer av försäljningskanaler för att nå ut till sina kunder.

Kunderna är dels företag, dels fritidsresenärer. Förutom hotellens egna

försäljningskanaler, främst försäljning via telefon eller online på hotellets

hemsida, sker försäljning av hotellrum via traditionella resebyråer och

onlineresebyråer. I Skandinavien står hotellens egna onlinekanaler för cirka

10 procent av hotellens intäkter, medan onlinebokningar totalt står för drygt

30 procent.1 I syfte att nå så hög beläggningsgrad som möjligt är det vanligt

att svenska hotell är anslutna till flera onlineresebyråer.

9. Onlineresebyråer tillhandahåller plattformar på internet genom vilka

konsumenter kan söka och boka hotellrum på hotell som är anslutna till den

aktuella plattformen. Efter att konsumenten har angett var hotellet ska vara

beläget och aktuella datum, kan konsumenten förfina sökningen genom att

välja vissa kriterier såsom pris, hotellets stjärnstatus, kundomdömen,

faciliteter, boendetyp m.m. Sökresultatet presenteras ofta som en lista med

hotell som onlineresebyrån rekommenderar, men konsumenten kan även

välja att få sökresultaten presenterade efter antalet stjärnor, läge, pris eller

omdömen från tidigare kunder. I vilken ordning hotellen visas eller ”rankas”

i söklistorna avgörs av olika parametrar som onlineresebyrån bestämmer

över. Konsumenten bokar sedan valt hotell direkt via onlineplattformen utan

att ha någon kontakt med det enskilda hotellet.

10. Hotellen som anslutit sig till plattformen genom att ingå avtal med

onlineresebyrån laddar upp information och bilder avseende det egna

hotellet på plattformen. Det är hotellen som bestämmer och laddar upp de

rumspriser som ska visas för konsumenterna på plattformen. Ersättningen

som onlineresebyråerna får från hotellen består av en provision som utgår

vid varje genomförd bokning. Om en konsument använder

onlineresebyråernas sök- och jämförelsetjänst utan att genomföra någon

bokning på plattformen, utgår inte någon ersättning.

11. Vid sidan av hotellens egen försäljning och online- eller traditionella

resebyråer finns så kallade metasöksidor. Metasöksidorna erbjuder en

plattform till vilken både hotell och onlineresebyråer kan ansluta sig och

ladda upp information om hotellrum och rumspriser. Härigenom ges

konsumenten en möjlighet att söka efter hotellrum och få ett resultat som

visar rumspriser hos olika aktörer. Konsumenten kan emellertid i allmänhet

inte boka direkt hos aktören som tillhandahåller metasöksidan, utan slussas

1 PhocusWright’s European Online Travel Overview Tenth Edition, s. 99. 



BESLUT 

2015-04-15 Dnr 596/2013 4 (11) 

vidare för bokning hos vald onlineresebyrå eller, mer sällan, det valda 

hotellet. 

12. Booking.com är den största onlineresebyrån vad gäller bokningar av hotell

belägna i Sverige. I sina standardavtal med hotellen tillämpar Booking.com, i

likhet med andra onlineresebyråer, villkor om så kallad paritet. Villkoren

innebär i huvudsak att hotellen ska erbjuda samma eller bättre pris för ett

rum via Booking.com som det pris hotellen erbjuder via andra kanaler. Ett

hotell får således t.ex. inte erbjuda ett lägre pris i sin egen försäljningskanal

eller hos en konkurrerande onlineresebyrå än via Booking.com. Detsamma

gäller för olika villkor beträffande rummet eller bokningen som t.ex.

avbokningsregler eller frukost i rumspriset. Hotellen får alltså inte heller

erbjuda bättre villkor i andra försäljningskanaler än via Booking.com. Vidare

innehåller avtalen villkor om att hotellen måste ge Booking.com tillgång till

samma eller större antal rum som ges till Booking.coms konkurrenter.

13. I syfte att bedöma villkoren i Booking.coms avtal med hotellen har

Konkurrensverket genomfört en rad utredningsåtgärder. Konkurrensverket

har bl.a. haft möten med hotellföretag och onlineresebyråer, begärt in

information och ekonomiska data från olika marknadsaktörer samt genom-

fört ett marknadstest av ett förslag till åtagande från Booking.com. Från

Booking.com har Konkurrensverket erhållit omfattande analyser som bl. a.

syftat till att underbygga att det uppstår effektivitetsvinster vid

tillämpningen av prisparitetsvillkor mellan Booking.com och hotell.

Booking.com har även genomfört enkätundersökningar riktade till

konsumenter och boenden i nio europeiska länder, vilka besvarats av knappt

14 000 konsumenter (varav cirka 2 000 svenska) och drygt 2 000 boenden

(varav cirka 200 svenska).

Konkurrensverkets preliminära bedömning 

14. Konkurrensverkets utredning har i första hand avsett frågan om villkoren om

prisparitet i Booking.coms avtal med hotell i Sverige utgör en överträdelse av

förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i 2 kap. 1 § KL. Eftersom avtalen

mellan Booking.com och de svenska hotellen kan påverka handeln mellan

EU:s medlemsstater är även artikel 101 i fördraget om den Europeiska

unionens funktionssätt (FEUF) tillämplig i ärendet.

15. Den relevanta marknaden är enligt Konkurrensverkets preliminära

bedömning marknaden för tillhandahållande av onlineresebyråtjänster

avseende hotell belägna i Sverige. Enligt Konkurrensverkets uppfattning

omfattas endast sådana onlineresebyråtjänster som möjliggör bokning direkt

på plattformen.

16. Konkurrensverkets utredning har visat att hotellen ansluter sig till

onlineresebyråer i syfte att nå ut till konsumenter som hotellen själva har
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svårt att nå ut till. Onlineresebyråerna förmedlar således hotellrum till 

konsumenter på uppdrag av hotellen, som i sin tur förser onlineresebyråerna 

med de rum som konsumenterna ges möjlighet att boka. Därutöver erbjuder 

onlineresebyråerna konsumenterna en sök- och jämförelsefunktion som 

enskilda hotell inte har möjlighet att erbjuda. Mot denna bakgrund gör 

Konkurrensverket bedömningen att hotellen och onlineresebyråerna inte är 

verksamma på samma relevanta marknad.  

17. Det är i ärendet inte nödvändigt att därutöver slutligt avgränsa den relevanta

marknaden.

18. Enligt Konkurrensverkets utredning överstiger Booking.coms marknads-

andel i Sverige med god marginal 30 procent, varför gruppundantaget om

vertikala avtal inte är tillämpligt på Booking.coms avtal med hotell belägna i

Sverige.2

19. Bestämmelsen om prisparitet syftar till att garantera att Booking.com erhåller

samma eller bättre pris för samma rum i förhållande till hotellens samtliga

försäljnings- och förmedlingskanaler. Prispariteten gäller således dels i

förhållandet mellan Booking.com och dess konkurrenter (”horisontell

prisparitet”), dels mellan Booking.com och hotellen (”vertikal prisparitet”).

Konkurrensverkets preliminära bedömning av prisparitetsbestämmelsen i

dessa olika delar är sammanfattningsvis följande.

Prisparitet mellan Booking.com och dess konkurrenter 

20. Avtalen mellan hotellen och Booking.com utgör vertikala avtal, dvs. avtal

mellan företag som inte är varandras konkurrenter. Bestämmelsen om att

hotellen inte får erbjuda bättre priser via Booking.coms konkurrenter än via

Booking.com, den horisontella prispariteten, påverkar emellertid

konkurrensen mellan Booking.com och andra onlineresebyråer, med andra

ord konkurrensen mellan företag som är verksamma på samma relevanta

marknad. Begränsningar av konkurrensen mellan företag som är

konkurrenter, s.k. horisontella begränsningar, är typiskt sett mer

problematiska för konkurrensen än vertikala begränsningar.

21. Prisparitetsbestämmelser i Booking.coms och andra onlineresebyråers avtal

med hotellen medför att priset på hotellrum är detsamma hos konkurrerande

onlineresebyråer. Booking.coms prisparitetsbestämmelse innebär att

provisionshöjningar av Booking.com inte kan leda till att rumspriset hos

Booking.com blir högre än hos konkurrenterna, vilket betyder att Booking.com

kan höja sin provision utan att förlora kunder till konkurrenterna.

2 Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden och lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal. 
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Prisparitetsbestämmelsen, i kombination med att hotell i allmänhet vill ansluta 

sig till flera konkurrerande plattformar, innebär därför att Booking.com har 

mindre anledning än vad som annars vore fallet att konkurrera genom att 

erbjuda hotell låga provisioner. Detta riskerar att leda till högre provisioner, 

vilket i sin tur riskerar att leda till högre priser på hotellrum.   

22. Konkurrensverket har mot bakgrund av det anförda funnit stöd för att

bestämmelsen om prisparitet mellan Booking.com och företagets konkurren-

ter begränsar konkurrensen. Det förhållandet att Booking.coms konkurrenter

också tillämpar horisontell prisparitet förvärrar situationen och medför att

konkurrensen vad gäller priser och provisioner mellan onlineresebyråerna är

allvarligt begränsad.

23. Booking.coms prisparitetsbestämmelse kan också utgöra inträdeshinder på

marknaden eftersom en onlineresebyrå inte kan träda in eller växa på

marknaden genom att konkurrera med låga provisioner i utbyte mot att

hotellen sätter lägre priser på hotellrum i den aktörens kanaler.

Prisparitet mellan Booking.com och hotellen 

24. Prisparitetsbestämmelsen i Booking.coms avtal innebär även att hotellen inte

får erbjuda bättre rumspriser i hotellets egna kanaler än via Booking.com.

Konkurrensverkets utredning har inte visat att denna vertikala prisparitet

påverkar konkurrensen mellan Booking.com och andra onlineresebyråer

utöver den ovan konstaterade påverkan som den horisontella prispariteten

medför.

25. Booking.com och hotellen står i en vertikal relation till varandra och är som

ovan konstaterats inte verksamma på samma relevanta marknad. Enligt

Konkurrensverkets bedömning begränsar den vertikala pariteten därför inte

någon konkurrens mellan Booking.com och hotellen.

26. Konkurrensverket har i utredningen inte heller funnit stöd för att den

vertikala prispariteten ger upphov till konkurrensbegränsningar på någon

angränsande marknad.

27. De tjänster som Booking.com och andra aktörer på onlineresebyråmarknaden

tillhandahåller ger konsumenter möjlighet att enkelt söka efter, jämföra och

boka hotellrum på internet och ger hotell möjlighet att marknadsföra sig och

göra hotellrum direkt bokningsbara för konsumenter. Den affärsmodell som

tillämpas på onlineresebyråmarknaden innebär att konsumenterna kan

använda sig av tjänsterna utan att behöva betala för dessa. Affärsmodellen

innebär även att hotellen endast betalar för onlineresebyråns tjänster då en

bokning faktiskt genomförs, vilket betyder att de inte behöver investera i och

stå risk för marknadsföring som inte leder till bokning. Konkurrensverkets

utredning ger vidare stöd för slutsatsen att onlineresebyråernas tjänster
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bidrar till pristransparens på marknaden och till ökad konkurrens mellan 

hotell, vilket också är till nytta för konsumenterna. 

28. Den affärsmodell som används på marknaden innebär således att det inte

utgår någon ersättning till Booking.com om en konsument använder

Booking.com till att söka och välja hotell, men sedan vänder sig till hotellet

för att genomföra bokningen. Affärsmodellen innebär därmed att hotellen

har incitament att förmå konsumenter som hittat hotellet på Booking.com att

istället boka i hotellets egen kanal, eftersom hotellet då inte måste utge

ersättning till Booking.com. Om det stod hotellet helt fritt att kontrollera

förhållandet mellan priserna i hotellets egna kanaler och priserna hos

Booking.com, skulle hotellen ha möjlighet att åka snålskjuts på Booking.coms

investeringar. Booking.com skulle därigenom löpa stor risk att inte bli

kompenserat för den tjänst som Booking.com tillhandahåller hotellen.

29. Booking.com har anfört att den vertikala prispariteten är nödvändig för att

möjliggöra de fördelar för konsumenter och hotell som Booking.coms

verksamhet innebär. För att underbygga detta har Booking.com bland annat

genomfört enkätundersökningar riktade till boenden och konsumenter i

Sverige och andra europeiska länder. I boendeenkäten uppgav 36 procent av

de svenska hotellen (46 procent av hotell anslutna till hotellkedjor) att de

sannolikt skulle erbjuda lägre priser eller specialerbjudanden i sin egen kanal

i avsaknad av prisparitetsvillkor. I konsumentenkäten uppgav sammantaget

65 procent av konsumenterna som bokat hotellrum i Sverige att de sannolikt

skulle boka på hotellets hemsida istället för på Booking.com om priset var

10 procent lägre på hotellets hemsida.

30. Konkurrensverkets bedömning, vilken stöds av analyser och ovan nämnda

enkätundersökningar som Booking.com gett in i ärendet, är mot bakgrund av

ovanstående att den vertikala prispariteten väsentligt minskar risken för att

hotellen åker snålskjuts på de investeringar som Booking.com svarar för.

Detta medger i sin tur att Booking.com kan erhålla ersättning för sina sök- 

och jämförelsetjänster så att tjänsterna även fortsättningsvis kan erbjudas på

marknaden till nytta för konsumenterna.

Slutsats 

31. Mot bakgrund av ovanstående är det Konkurrensverkets preliminära

bedömning att bestämmelsen i Booking.coms avtal, som innebär att

Booking.com måste erhålla lika bra eller bättre priser än sina konkurrenter,

utgör en konkurrensbegränsning i strid med 2 kap. 1 § KL och artikel

101.1 FEUF.

32. Den preliminära bedömningen är även att det saknas förutsättningar för

individuellt undantag enligt 2 kap. 2 § KL och artikel 101.3 FEUF när det

gäller prisparitet mellan Booking.com och dess konkurrenter.
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Åtagande enligt 3 kap. 4 § KL 

33. Enligt 3 kap. 4 § 1 st. KL kan, i ett ärende i vilket fråga uppkommit om ett

företag överträder förbudet i 2 kap. 1 § KL, ett åtagande från det aktuella

företaget ge Konkurrensverket anledning att inte ingripa. Så länge

Konkurrensverkets beslut att godta ett åtagande gäller får Konkurrensverket

i de avseenden åtagandet omfattar inte meddela något åläggande enligt

3 kap. 1 eller 3 § KL.

34. Efter det att Booking.com informerats om Konkurrensverkets preliminära

bedömning, har Booking.com i syfte att undanröja de konkurrensproblem

som Konkurrensverkets utredning indikerat gett in ett förslag till frivilligt

åtagande.

Marknadstest av det ursprungliga åtagandet 

35. Den 15 december 2014 publicerade Konkurrensverket ett förslag på åtagande

som Booking.com lämnat till Konkurrensverket, jämte en uppmaning till

hotellmarknadens aktörer att komma in med synpunkter på åtagandet.

36. Konkurrensverket fick cirka 145 svar från marknadsaktörer, varav cirka 120

hänvisade till de synpunkter som framförts av branschorganisationen Visita.

Bland respondenterna återfinns flertalet av de större svenska hotellen och

hotellkedjorna samt några onlineresebyråer och metasökaktörer.

37. I de synpunkter som gavs in till Konkurrensverket hävdades sammantaget

att det förslag till åtagande som Booking.com hade lämnat, inte var

tillräckligt för att undanröja konkurrensproblemen på marknaden.

38. Den viktigaste invändningen var att åtagandet inte skulle ha någon effekt på

marknaden eftersom Booking.com inte åtog sig att avstå från att tillämpa

prisparitetsbestämmelsen i förhållande till hotellens egna försäljningskanaler.

Anledningen till att åtagandet inte skulle ha någon effekt angavs vara att om

ett hotell erbjuder olika priser genom onlineresebyråer, samtidigt som det

pris hotellet får erbjuda i sina egna försäljningskanaler inte får understiga

priset hos någon onlineresebyrå, så blir priset i hotellens egen försäljnings-

kanal med nödvändighet högre än priset hos minst en onlineresebyrå.

Hotellen framhöll vidare att det är affärsmässigt irrationellt att inte själv

erbjuda de lägsta tillgängliga rumspriserna på marknaden. Respondenterna

ansåg därför att åtagandet inte skulle ge några effekter på marknaden utan

leda till att prisparitet även mellan konkurrerande onlineresebyråer skulle

fortsätta gälla i praktiken.

Det slutliga åtagandet 

39. Booking.com gav den 10 april 2015 in ett reviderat slutligt åtagande (se

bilaga).
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40. Det slutliga åtagandet innebär sammanfattningsvis att Booking.com åtar sig

att inte tillämpa villkoren om paritet avseende pris och andra villkor i

förhållande till Booking.coms konkurrenter. Booking.com åtar sig vidare att

inte tillämpa villkor om paritet avseende antal och typ av tillgängliga rum.

Vad gäller hotellens egen försäljning, åtar sig Booking.com att inte tillämpa

paritet avseende priser och andra villkor beträffande försäljning som sker

offline. Inte heller får Booking.com ställa krav på paritet avseende sådana

rumspriser och andra villkor som inte är tillgängliga online för allmänheten,

utan som hotellen erbjuder endast vissa kunder eller kundgrupper.

Booking.com har slutligen åtagit sig att inte vidta motsvarande åtgärder, dvs.

åtgärder som skulle innebära ett genomdrivande av sådan pris-, villkors-,

eller tillgänglighetsparitet som är förbjuden enligt åtagandet.

41. Åtagandet påverkar inte Booking.coms möjlighet att efterfråga prisparitet i

förhållande till hotellens egna allmänt tillgängliga rumspriser online.

Åtagandet hindrar dock inte hotellen från att avtala om andra villkor med

Booking.com.

Konkurrensverkets bedömning av det slutliga åtagandet 

42. Ett åtagande ska undanröja de konkurrensproblem som Konkurrensverkets

utredning har identifierat. Booking.coms åtagande ska således ta om hand de

konkurrensproblem som bestämmelsen om prisparitet enligt

Konkurrensverkets preliminära bedömning ger upphov till.

43. Åtagandet innebär att marknadsledaren Booking.com förbinder sig att inte

längre tillämpa villkor om prisparitet i förhållande till sina konkurrenter.

Härigenom återfår Booking.com och dess konkurrenter incitament att

konkurrera med varandra genom att förmå hotellen att erbjuda lägre priser i

deras kanaler.

44. För att utreda synpunkterna från marknadstestet om att det ursprungliga

förslaget till åtagande trots detta inte skulle medföra några faktiska

förändringar på marknaden, har Konkurrensverket analyserat incitamenten

för hotellen att erbjuda lägre rumspriser i utbyte mot lägre provisioner från

onlineresebyråerna. Analysen har gjorts med utgångspunkt i ekonomiska

inlagor som getts in av olika aktörer och med beaktande av förhållandena på

marknaden.

45. I Konkurrensverkets analys har framkommit att hotellens incitament att

erbjuda lägre rumspriser i utbyte mot lägre provisioner beror på hur en

prissänkning påverkar hotellets totala försäljning av hotellrum samt hur

försäljningen omfördelas i olika försäljningskanaler. Ett hotell som erbjuder

lägre rumspriser på en enskild onlineresebyrå ökar sin försäljning pga.

konsumenttillströmningar från andra försäljningskanaler, från andra hotell

på samma onlineresebyrå och genom en generellt ökad konsumentefter-
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frågan till följd av det lägre rumspriset. I den mån en tillströmning av 

konsumenter till ett hotell sker från mindre lönsamma försäljningskanaler 

eller utgör nytillkommen försäljning är detta till fördel för hotellet. Samtidigt 

går hotellet miste om intäkter i den mån hotellets befintliga konsumenter 

väljer bort en för hotellet mer lönsam försäljningskanal. Hotellens incitament 

till prissänkningar i utbyte mot lägre provisioner beror på huruvida de 

sammantagna konsumenttillströmningarna blir lönsamma. 

46. Resultaten av de analyser som Konkurrensverket genomfört stödjer

slutsatsen att hotell kommer att ha incitament att erbjuda lägre rumspriser i

utbyte mot lägre provisioner. En viktig drivkraft för hotellen i detta

sammanhang blir konkurrensen mellan hotell om rumsbokningar.

47. Utredningen har även visat att hotellens incitament att erbjuda ett lägre pris

hos en onlineresebyrå än i hotellets egen kanal blir större om andelen

försäljning som inte omfattas av prisparitet blir mindre. Booking.com har mot

denna bakgrund ändrat sitt åtagande så att Booking.com inte kommer att

tillämpa prisparitet vad avser hotellens försäljning som sker offline.

48. Konkurrensverkets utredning visar att åtagandet återinför rumspriser som en

konkurrensparameter i relationen mellan Booking.com och andra onlinerese-

byråer. Därmed undanröjer Booking.coms åtagande risken för att prisparitet

mellan onlinebyråer kommer att fortsätta gälla i praktiken.

49. Vidare åtar sig Booking.com i det slutliga åtagandet att inte tillämpa villkor

om paritet gällande tillgänglighet avseende antal och typ av rum samt paritet

när det gäller andra villkor, t.ex. avbokningsregler och frukost. Detta ger

hotellen ytterligare utrymme att belöna den onlineresebyrå som erbjuder

bättre villkor än sina konkurrenter, vilket bidrar till att återställa

konkurrensen mellan onlineresebyråer till nytta för konsumenterna.

Slutsats 

50. Mot bakgrund av det ovan anförda är det Konkurrensverkets slutsats att

Booking.coms åtagande är ägnat att undanröja de konkurrensproblem som

enligt Konkurrensverkets utredning orsakas av prisparitetsvillkoren i

Booking.coms avtal med svenska hotell.

Tidsaspekter 

51. Booking.com ska ha genomfört åtagandet senast den 1 juli 2015. Åtagandet

ska gälla i fem år därefter. Åtagandet gäller därmed till den 1 juli 2020.

Slutsats 

52. Med hänsyn till det åtagande som Booking.com lämnat finner

Konkurrensverket inte längre skäl att ingripa i ärendet. Konkurrensverket

godtar därför Booking.coms åtagande.
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53. Konkurrensverkets beslut om att godta Booking.coms åtagande innebär inte

att Konkurrensverket tagit ställning till om det aktuella förfarandet utgjort

eller utgör en överträdelse av konkurrensreglerna.

Vite 

54. Åtagandet bör förenas med vite (jfr 6 kap. 1 § 3 st. KL).

55. Enligt 3 § lagen (1985:206) om viten ska vite fastställas till ett belopp som med

hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till

omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa det beslut som är

förenat med vitet. Av förarbetena till bestämmelsen framgår vidare att vitet

bör bestämmas så högt att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt för adressaten

att underlåta att iaktta beslutet ifråga.

56. Konkurrensverket anser efter en samlad bedömning att vitesbeloppet ska

bestämmas till 5 miljoner kronor för Bookingdotcom Sverige AB och till

30 miljoner kronor för Booking.com B.V.

Särskild talan 

57. Konkurrensverkets beslut att godta ett åtagande kan inte överklagas. Detta

följer av 7 kap. 1 § KL.

58. Ett företag som berörs av beslutet kan enligt 3 kap. 2 § KL väcka talan vid

Marknadsdomstolen om åläggande enligt 3 kap. 1 § KL.

_____________________________ 

Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit sakkunniga 

Sophie Ducaté.  

Dan Sjöblom 

Sophie Ducaté 

Bilagor  

Booking.coms åtagande 

Svensk översättning av Booking.coms åtagande 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets hemsida. 




















