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Ανακούφιση για τους ξενοδόχους Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 

Γερμανίας που απαγορεύει τις ρήτρες «εγγύησης καλύτερης τιμής» 
 
Στις 19 Μαΐου, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κήρυξε τις «περιοριστικές» ρήτρες 

εγγύησης  καλύτερης τιμής που επέβαλε η Booking.com σε ξενοδοχεία της Γερμανίας ως 

ασυμβίβαστες με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 
 

Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των on line ξενοδοχειακών κρατήσεων 

ξενοδοχείων, η εταιρεία Booking.com, δεν θα επιτρέπεται πλέον να 

εμποδίζει τα ξενοδοχεία στη Γερμανία να διαφημίζουν χαμηλότερες τιμές 

δωματίων στους δικούς τους ιστότοπους. 

Οι Γερμανοί ξενοδόχοι θα μπορούν να προσφέρουν καλύτερες τιμές 

μέσω των δικών τους ιστότοπων, εάν το επιθυμούν, προς όφελος των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 

«Η ετυμηγορία του Γερμανικού Δικαστηρίου βάζει τα πράγματα στη θέση 

τους: 
 

Oι ρήτρες εγγύησης καλύτερης τιμής δεν είναι συμβατές με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Είναι μια ανάσα για τους 

ξενοδόχους στη Γερμανία, οι οποίοι θα έχουν την ελευθερία να καθορίσουν τις δικές τους στρατηγικές τιμολόγησης,  

βλέποντας  να καταργείται ένα αντικίνητρο στην ψηφιακή αγορά. Ας ελπίσουμε η απόφαση να αποτελέσει σημαντικό 

προηγούμενο για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της HOTREC, Marie Audren. Η κα Audren 

πρόσθεσε επίσης: «κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η HOTREC δημοσιοποίησε την υπόθεση ενάντια στις 

ρήτρες εγγύησης καλύτερης τιμής τόσο στην ευρεία όσο και στη στενή εκδοχή τους. Ελπίζουμε ότι η χθεσινή απόφαση 

θα έχει αντίκτυπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, καθώς επανεξετάζουν την Πράξη για την Ψηφιακή 

Αγορά, όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία της αναθεώρησης του Κανονισμού Απαλλαγής 

Κάθετων Συμφωνιών». 

Ο Σύνδεσμος Ξενοδοχείων Γερμανίας (IHA) είχε ενεργοποιήσει τη διαδικασία κατά της Booking.com με καταγγελία που 

κατέθεσε στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ το φθινόπωρο του 2013. Σε εντολή που εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 

2015, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ απαγόρευσε στην Booking.com την περαιτέρω χρήση της ρήτρας  εγγύησης 

καλύτερης τιμής  τόσο με την διευρυμένη μορφή (όχι πιο ευνοϊκές τιμές σε άλλο κανάλι κράτησης) όσο και με τη στενή 

μορφή (όχι πιο ευνοϊκές τιμές στον ιστότοπο του ξενοδοχείου). 

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ ήταν η πρώτη Αρχή Ανταγωνισμού παγκοσμίως, που από το καλοκαίρι 

του 2015  κατέταξε  ορθά τις ρήτρες  εγγύησης καλύτερης τιμής  που χρησιμοποιεί η Booking.com στις παραβιάσεις 

του αντιμονοπωλιακού νόμου. Η έφεση όμως της Booking.com κατά αυτής της απόφασης έγινε δεκτή από το Ανώτερο 

Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ στις 4 Ιουνίου 2019. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ κατάφερε εντέλει να 

επιτύχει επανεξέταση της απόφασης του Δικαστηρίου του Ντίσελντορφ ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου μέσω 

αίτησης αναίρεσης που  είχε θετική αποδοχή  στις 14 Ιουλίου 2020. 

Στην Ευρώπη, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν απαγορεύσει με νόμο  τις  ρήτρες  εγγύησης καλύτερης 

τιμής. Ωστόσο, οι πλατφόρμες κρατήσεων ξενοδοχείων και η Booking.com έχουν διατηρήσει ισχυρή και υγιή την 

επιχειρηματικότητά τους σε αυτές τις χώρες. Η Ελβετία αναμένεται να είναι η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα που θα 

αποκλείσει τέτοιες πρακτικές. 

Η HOTREC συγχαίρει θερμά το μέλος της IHA για την αποφασιστική και καθοριστική δράση του σε αυτό το νομικό έπος. 

Η HOTREC επικροτεί επίσης το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ για τη διασφάλιση της τήρησης του νόμου 

περί ανταγωνισμού και της ανάδειξης μέσω αποδεικτικών στοιχείων του αθέμιτου χαρακτήρα των ρητρών εγγύησης 

καλύτερης τιμής. 

 

 
What is HOTREC? 
HOTREC represents the hotel, restaurant and café industry at European level. The sector counts in total around 1.8 million 
businesses, being 99,5% small and medium-sized enterprises (91% are micro-enterprises, i.e. employing less than 10 people). 
These businesses make up some 60% of value-added. The industry provides some 10 million jobs in the EU alone. Together with 
the other tourism industries, the sector is the 3rd largest industry in Europe. HOTREC brings together 44 national associations 
representing the interest of this industry in 33 different European countries. 


