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Povzetek sklepa Komisije
z dne 17. decembra 2018
v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 53
Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru
(Zadeva AT.40428 – Guess)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8455)
(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2019/C 47/04)
Komisija je 17. decembra 2018 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evrop
ske unije ter člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Komisija v skladu z določbami člena 30
Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (1) v tem povzetku objavi imena strani in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi
naloženimi sankcijami, ob upoštevanju pravnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.
1. UVOD
(1) Sklep je naslovljen na podjetja Guess? Inc., Guess? Evropa, B.V. in Guess Europe Sagl (v nadaljnjem besedilu skupaj:
podjetje Guess). Guess?, Inc. je podjetje s sedežem v ZDA, ki je bilo ustanovljeno v Delawaru in kotira na borzi
v New Yorku. Oblikuje, trži in distribuira sodobna oblačila in dodatke ter za njih izdaja dovoljenja. Guess?, Inc. je
posredni lastnik podjetja Guess? Europe, B.V. (ustanovljenega na Nizozemskem leta 1996). Podjetje Guess? Europe,
B.V. pa ima nadzor nad podjetjem Guess Europe Sagl, ustanovljenim v Švici. Guess? Europe, B.V. je stoodstotno
matično podjetje (neposredno ali posredno) hčerinskih podjetij Guess v Evropskem gospodarskem prostoru
(v nadaljnjem besedilu: EGP).
(2) Sklep zadeva enotno in trajajočo kršitev člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
PDEU) ter člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP). Pod
jetje Guess je kršilo člen 101 PDEU ter člen 53 Sporazuma EGP z izvajanjem ravnanj, katerih namen je bil omejiti
konkurenco znotraj blagovne znamke s strani pooblaščenih distributerjev v mreži selektivne distribucije tega
podjetja.
2. OPIS ZADEVE
2.1

Postopek

(3) Preiskava Komisije se je začela izvajati v okviru nadaljnjih ukrepov v preiskavi sektorja e-trgovanja (2).
(4) Sklep zadeva vrsto vertikalnih omejitev, ki jih je podjetje Guess uporabljalo za pooblaščene trgovce na debelo in
trgovce na drobno v svojem sistemu selektivne distribucije za velik del svojih oblačil in dodatkov, ki se prodajajo
v EGP.
(5) Komisija je 6. junija 2017 začela postopek z namenom, da sprejme sklep v skladu s poglavjem III Uredbe Sveta
(ES) št. 1/2003.
(6) Podjetje Guess je nato izrazilo interes za sodelovanje s Komisijo in je predložilo nadaljnja dokazila v zvezi z zadev
nim ravnanjem.
(7) Podjetje Guess je nato predložilo formalno ponudbo za sodelovanje, da bi se sprejel sklep v skladu s členoma 7 in
23 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003.
(8) Komisija je 12. novembra 2018 sprejela obvestilo o nasprotovanju, naslovljeno na podjetje Guess. Podjetje Guess je
21. novembra 2018 predložilo svoj odgovor na obvestilo o nasprotovanju.
(9) Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 10. decembra 2018 izdal pozitivno mnenje.
(1) UL L 1, 4.1.2003, str. 1.
(2) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html

C 47/6

Uradni list Evropske unije

SL

6.2.2019

(10) Komisija je sklep sprejela 17. decembra 2018.
2.2

Naslovniki in trajanje

(11) Naslednja podjetja so kršila člen 101 PDEU in člen 53 Pogodbe EGP, ker so v spodaj navedenem obdobju neposre
dno sodelovala pri protikonkurenčnih ravnanjih:
Podjetje

Guess?, Inc., Guess? Europe, B.V. in Guess Europe Sagl
2.3

Trajanje

od 1. januarja 2014 do 31. oktobra 2017

Povzetek kršitev

Omejevalne določbe in ravnanja, ki jih je izvajalo podjetje Guess, so bila del splošne strategije podjetja, katere
namen je bil preusmeriti spletno prodajo izdelkov podjetja Guess na lastno spletišče tega podjetja ter omejiti kon
kurenco znotraj blagovne znamke med pooblaščenimi distributerji. Podjetje Guess je omejevalo pooblaščene distri
buterje v svojem sistemu selektivne distribucije pri:
(a) uporabi blagovnih znamk Guess za oglaševanje pri spletnem iskanju;
(b) prodaji na spletu brez predhodne pridobitve posebnega dovoljenja od podjetja Guess, pri čemer je imelo to
podjetje popolno diskrecijo za odobritev ali zavrnitev dovoljenja, za odločanje o izdaji dovoljenja pa niso bila
določena nobena merila kakovosti;
(c) prodaji končnim uporabnikom, ki so bili zunaj dodeljenega ozemlja distributerjev;
(d) navzkrižni prodaji med pooblaščenimi trgovci na debelo in trgovci na drobno;
(e) neodvisnem določanju njihovih cen pri nadaljnji prodaji.
2.4

Pravna sredstva

(12) Za sklep se uporabljajo Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 (3).
2.4.1 Osnovni znesek globe
(13) Pri določanju glob je Komisija upoštevala vrednost prodaje v proračunskem letu 2017 (od 31. januarja 2016 do
28. januarja 2017), ki je bilo zadnje polno poslovno leto udeležbe podjetja Guess v kršitvi.
(14) Komisija je upoštevala dejstvo, da vsaka od različnih omejitev že po svoji naravi omejuje konkurenco v smislu
člena 101(1) PDEU in člena 53 Sporazuma EGP ter da vertikalni sporazumi in usklajena ravnanja, ki so predmet te
zadeve, že po svoji naravi pogosto škodujejo konkurenci manj kot horizontalni sporazumi. Ob upoštevanju teh
dejavnikov in glede na posebne okoliščine te zadeve je bil zadevni delež vrednosti prodaje določen na 7 %.
(15) Komisija je upoštevala trajanje enotne in trajajoče kršitve, kot je omenjeno zgoraj.
2.4.2 Prilagoditve osnovnega zneska
(16) V tej zadevi ni bilo oteževalnih ali olajševalnih okoliščin.
2.4.3 Uporaba omejitve na 10 % prometa
(17) Izračunana globa ne presega 10-odstotnega svetovnega prometa podjetja Guess.
2.4.4 Znižanje globe zaradi sodelovanja
(18) Komisija ugotavlja, da je podjetje Guess dejansko sodelovalo s Komisijo, in sicer v obsegu, ki presega njegove
pravne obveznosti, zato bi se morala globa, ki bi mu bila sicer naložena, v skladu s točko 37 Smernic o načinu
določanja glob znižati za 50 %.
(3) UL C 210, 1.9.2006, str. 2.
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3. SKLEPNE UGOTOVITVE
(19) Glede na zgoraj navedeno končni znesek globe, ki se podjetju Guess naloži zaradi enotne in trajajoče kršitve
v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003, znaša 39 821 000 EUR.

