עדכון לקוחות  -הטלת הוראות על חברת שסטוביץ למניעת פגיעה
ביבוא מקביל
ביום  17במרץ  ,2019החליטה הממונה על התחרות להשתמש לראשונה בסמכותה ולתת הוראות
ליבואנית הרשמית של משחת השיניים קולגייט בישראל ,חברת ש .שסטוביץ בע"מ (להלן:
"שסטוביץ") להימנע מלדווח לחברת קולגייט העולמית על הימצאות מוצריה שיובאו לארץ ביבוא
מקביל ובכלל זה על משחות שיניים הנמכרות בארץ תחת המותג ולא הובאו לארץ באמצעות
שסטוביץ.
החלטה זו התקבלה לאחר שבידי רשות התחרות נאסף מידע לפיו קולגייט העולמית העבירה
לשסטוביץ (כך גם לשאר יבואניה ברחבי העולם) נוהל הכולל הנחיות שעל פיהן התבקשה לפעול
כדי למנוע ולצמצם יבוא מקביל של מוצריה .בין היתר ,נדרשה שסטוביץ לדווח אודות קיומם של
מוצרי קולגייט שמוצעים למכירה בישראל ומקורם ביבוא מקביל .להנחיה זו צורף טופס דיווח מובנה
שבו פורטו ההשלכות השליליות של יבוא מקביל על קולגייט העולמית וצוין בו במפורש כי יש למנוע
אותו כל עוד הדבר אפשרי מבחינה חוקית במדינה הרלוונטית.
הממונה נימקה את החלטתה בחשיבות של יבוא מקביל של משחות שיניים של קולגייט .לדבריה,
פגיעה ביבוא זה עלולה לצמצם את התחרות בענף וזאת ,בהתבסס על נתח השוק המשמעותי אותו
מחזיקה קולגייט במשך שנים ,בשילוב עם העובדה כי תחום הטואלטיקה ,ובפרט ענף משחות
השיניים ,מאופיין בקשיחות בהעדפות צרכניות ובחסמי כניסה משמעותיים למתחרים חדשים.
זו הפעם הראשונה בה נעשה שימוש בסמכות על פי סעיף 31ו' לחוק התחרות הכלכלית .סמכות זו
ניתנה לממונה במטרה למנוע פגיעה בתחרות בידי יבואן ישיר בדרך של סיכול או צמצום התחרות
מיבוא מקביל .כיום ,הממונה על התחרות יכולה לפעול נקודתית מול יבואן ישיר כאשר עולה חשש
לפגיעה בתחרות ולהטיל עליו ,לאחר הודעה ושימוע כדין ,הוראות אשר תחולנה מיום ההחלטה
וקדימה.
חשוב להדגיש ,לא מדובר בצעד אכיפה רטרואקטיבי או באיסור התנהגות גורף לכלל היבואנים
הישירים אלא בהטלת הוראות ,וזאת כדי לא לחסום ,שלא לצורך ,שימוש בפעולות עסקיות
לגיטימיות ופרו תחרותיות.
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