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?האירופיבאיחוד

*דבאחמאהר

מבוא.א

ללמודכדאיומדועכלליתסקירה-האירופיבאיחודהתחרותדינימערכת.ב
?זוממערכת

הלקחים.ג
ומינוחשפה.1

החוקאכיפת.2
מסקנות.ד

מבוא.א

בכלכלותוהןמפותחותבכלכלותהלגבוההחשיבותבעליהםהתחרותדיני
מדינותשלהכלכלילפיתוחןרבותלתרוםכדיישהתחרותבדיני.מתפתחות
במשך,זאתלמרות.פוליטי-והסוציוכלכלי-הסוציובמישור"איזון"ולהשגת
התחרותדינישלההתפתחותלמידתבנוגעשוויון-אישלמצבנוצרהשנים

בניסיונןוהרחבה"חיזוק"חווהמפותחותשהמדינותבעת:שונותבמדינות
והרחבותחיזוקיםנראולא,בכולןלאאם,המתפתחותהמדינותברובהרי,בתחום

מניסיונןללמודהראוישמןבדעהתומך,השארבין,שכזהדבריםמצב.שכאלו
חדשהחקיקהאימוץבענייןבמיוחד,התחרותדיניבתחוםמפותחותמדינותשל
.הפנימייםהתחרותדינישלרפורמהאו

,האירופיבאיחודהתחרותבדיניבהתפתחויותלדוןהיאזהמאמרמטרת

מקרבלהודותברצוני.לונדוןאוניברסיטת,מאריקווין,לתחרותתחומי-הביןהמרכזדירקטור* לגבלב
הנהזהבמאמרלטעויותהאחריות.רוטקופףגיאר"ולדפורתנירלמר,כספיסוזן'

.שלי
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.האירופיתהקהילהשלמניסיונהללמודהמאפשריםהתחרותדינישלובהיבטים
נכוןמדוענסביר,האירופיבאיחודהתחרותדינימערכתשלכלליתבסקירהנפתח

בדברלדוןנעבורמכןולאחר,האירופיבאיחודהדיניםבמערכתולהתחשבלדון
.האירופימהניסיוןללמודיכוליםבישראלשאנוהלקחים

-האירופיבאיחודהתחרותדינימערכת.ב
?זוממערכתללמודכדאיומשעכלליתסקירה

נסיבותלמערכתמענהלתתמנתעלנוצרוהאירופיבאיחודהתחרותדיני
השוקמבוססשעליה,רחבהדיניםממערכתמשמעותיחלקלהיותוהפכו,מיוחדת
דינישלוהבסיסיותהמסורתיותהמטרותאתלקדםנועדואלהדינים.!האירופי
עלולהגןהצרכןשלרווחתואתלהבטיח,כלכליתיעילותלהגבירהיינו,התחרות
שהיאבאירופההכלכליתהרגולציהגישתאתמשקפיםהם.חברתייםאינטרסים

.2אירופהליבשתהמיוחדיםומהערכיםמהאינטרסים,מהתרבותחלק
עלשעוצבהרחבהממסגרתכחלקהתפתחוהאירופיבאיחודהתחרותדיני

להאיץזהובכלל,בוהנכללותהמדינותביןהפעולהשיתוףאתלהגבירמנת
1957בשנתעודביטוילידיבאהדבר.3אחדפיננסישוקשליצירתואתולהגביר

,כוללתזואמנה.האירופיתהקהילייהאתשהולידה"רומאאמנת"שלחתימתהעם
כובליםבהסדריםהדן81סעיף.התחרותלתחוםבקשרחשוביםסעיפים,היתרבין

.לאזכור4הראוייםסעיפיםשניהם,לרעהדומיננטימעמדבניצולהדן82וסעיף
דוגמת,בתחוםמשלימיםנוספיםותקנותדיניםמערכותהתפתחולאמנהבנוסף
"ריכוז"בתקנההמכונים)מיזוגיםעלבפיקוחשדנה2004/139חברותמיזוגתקנת
.Concentration"(5"או

TWENYETH:בכללראו1 CEN~IJRY EUROPE: PROTECTINGש

:

CoMPnTnON)שDAVID

~

GERBER, LAW

PETEION LAW: COMMENTARY. CASESM4AHER DABBAH . EC AP~D UK COS;(1998)PROMET~iUS

(2004)AND MATERIALS.
2GERBER,1ש"הלעיל.
3298,25.of

I

the Treaty Establishing the European Economic Community, Mar3)42.145ח

.ט.א.ז.11.5
.האירופיבשוקבתחרותלפגועכדיבושישכובלהסדרשלצורהכלעלאיסורמטיל81'ס4

דומיננטיותפירמותשבהםמקריםועניינו,81'סעוסקשבומזהשונהכמצבדן82'ס
הפליה,הוגניםבלתימחיריםקביעתכגון,בתחרותהפוגעבאופןלרעהמעמדןאתמנצלות

בלתיהנוזהכשסירוב,לקוחעםלהתקשרותאומסויםללקוחלספקסירוב,לקוחותבין
.סביר

תקנתאתוהחליפה2004במאילתוקףנכנסההתקנה.2004/139Regulation(ו][2004]ן51/24
העברתתקנת:הנןלאזכרןהראוימןאשרנוספותתקנות.89/4064:הקודמתהחברותמיזוג

Regulationאנכייםכובליםלהסדריםהסוגפטורותקנת2004/772Regulationטכנולוגיה

99/2790.
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דגםלהיותיכולההאיחודשלהתחרותדינישמערכתלכךטעמיםכמהיש

:ממנוללמודשאפשר

המתקדמותהמערכותלאחתיחסיתקצרבזמןהפכההאמורההמערכת,ראשית
שלהתחרותדיניבמערכתלהתחרותשיכולההיחידההמערכת.בעולםביותר

הבינלאומיותההתפתחויותאתנבחןאםאך.האמריקניתהמערכתהנההאיחוד
הפכההאירופיהאיחודשלשהמערכתנמצא,לערךהאחרונותהשניםעשרבמהלך
.האמריקנית6מהמערכתיותראףרבההשפעהבעלתלהיות
עיצבובעולםרבותשמדינותהעובדהלציוןראויהבעיקר.סיבותכמהישלכך
,האירופיבאיחודהתחרותחוקיבסיסעלשלהןהמקומייםהתחרותדיניאתוערכו
שהנןהמדינות27-מרבותעמןנמנות.לאמנה82-ו81סעיפיםבסיסעלובעיקר
באסיה,הלטיניתבאמריקהנוספותרבותמדינותגםאך,האירופימהאיחודחלק

עולמימודלאפואמהוויםהאירופיהאיחודשלהתחרותדיני.7התיכוןובמזרח
.חשוב

החוקים:ושוטףיעילבאופןשמתפקדתמערכתזוהי,הכולבסך,שנית
DG(האירופיתהנציבותבתוךבתחוםהמתמחהספציפיתמחלקהידיעלנאכפים

Competition

(

:מיוחדמשפטביתבפנילערעראפשרהנציבותהחלטותעל;

European couft of First Instance(1"או.אי.אפ.סי,]")היאגםשפסיקתו,5
European~-הבפנילערעורניתנת court of Justice(1"או.יי'ג.סי.אי]]")שהנו

.9האיחודשלהמשפטיתבהייררכיהביותרהגבוההשיפוטיהגוף
לציוןראויותהתפתחויותחלוהאחרונותהשניםשלושבמהלך,שלישית
דינישלאכיפתםדרכיאתשינואלוהתפתחויות.באירופההתחרותדיניבמערכת
:כוללותוהןהאירופיבאיחודהתחרות

.הפרטית10האכיפהבתחוםוהבועריםהבולטיםבנושאיםשוטפתבחינה.1
דומיננטימעמדבניצולהדןהסעיף)לאמנה82סעיףשלמתמשכתבחינה.2
Discussion(עמדהניירפרסמההנציבות.(לרעה Paper(סעיףשלליישומובאשר

בכךתומכתהנציבות.יישומובדברהנחיותלפרסםמנתעלפועלתהיאוכיום,82
מתוחכםכלכליניתוחבסיסעלתיעשה,82בסעיףכאמורהניצולנושאשבחינת

ניירשלהעיקריעניינו.2005בדצמברהעמדהנייראתאימצההנציבות.יותר

.MAHER(2003):ראו6

DABBAH

, THE_

IN

~ERNATIONALIZATION' OF ,ANTIIRUST POLICY. THE(2007):ראו7 .MIDDLE

.

EAST1א

:

POLICY1

,

MMER

i

DABBAH .

I

ContPETIT[ON .LAW.
[.(.נ.-הבפנישנוצרהעבודהבעומסלהקלמנתעל1989בשנתהוקםזהמשפטבית8

Competition:תיקיםשלסוגיםבשנידןהמשפטבית Cases and Staff

~

Cases.230סעיףראו

.הנציבותהחלטותכנגדבערעורהדן,רומאלאמנת
BaENDA:ראו9 SUFRIN. EC COMVETTTION LAW : COAtdENTARY. CASES ANDושALISON IONES

(2004

,

.ed"2ז14נ[415ש(ם.
כנגדחברותידיעלפרטיותתביעותהגשתמשמעותהפרטיתאכיפה.להלן(2)גסעיףראו10

,לרעה(הדומיננטי)מעמדןאתהמנצלותחברותאוכובליםבהסדריםהמשתתפותחברות
.רומאלאמנת82או81'סאתהמפרותחברותדהיינו
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,טורפניתמחור:דומיננטיתעמדהשללרעההניצולדרכיהגדרתהנוהעמדה

מהלךתוצאתלמעשההנוהעמדהנייר.למשללספקוסירוברכישותעלהגבלות
עקביתמדיניותלהבטיחהמכוון,82לסעיףבנוגעהנציבותשלהפנימיתהביקורת
לבצעהנציבותמצדכוונהעלמלמדאינוהעמדהנייר.הסעיףיישוםשלבהקשר
בחינתעלהמבוססתגישהמציעאלא,עצמו82לסעיףבנוגערדיקליתרפורמה

להבחיןהיאמטרתו.בהעוסקשהסעיףההתנהגותשלהכלכליותההשפעות

אלהלבין,גבוההבסבירותוברוכשיםבתחרותיפגעואשרפעולהדפוסיבין
אילוכימודהשהנציבותללמדכדיהעמדהבנייראין.כללבדרךפוגעיםשאינם

.מוטעותהיובעברמהחלטותיה
נהגיםלסוגייתמסגרתמספקהנייר:מעניינותנקודותכמהכוללהעמדהנייר
Exclusionaly(התחרותחוסמי Practices(אםעדייןברורלא.82סעיףתחת

בדומה)"הנחיות"קבוצתבפרסום,82לסעיףבאשרביקורתהאתתשליםהנציבות
והעברתאנכייםהסכמיםכגוןבנושאים81סעיףשלבהקשרשפורסמולאלו

לצפותאפשראםלקבועמכדימוקדםעדייןכעתכיהצהירההנציבות.(טכנולוגיה
.!1כאלהלהנחיות

2004/139תקנהתחתשהוגדרהמיזוגיםכתהוםחדשפיקוחמשטראימוץ.3

.'הישנה89/40642תקנהאתשהחליפה
תקנה-טכנולוגיההעברתבתחוםלחוזיםבנוגעחדשותהנחיותחקיקת.4

.3י2004/772
תקנת-2003/1תקנה:רבהחשיבותבעלתחדשהתקנההתקנת,ובנוסף.5

42במשךקיימתשהייתההאכיפהמערכתאתהחליפהזותקנה.המודרניזציה14

הנציבותאכפהשבהםהדרכיםאתושהגדירה,(62/17הישנההתקנהבמסגרת)שנים

.הנלוותוהתקנות82-ו81סעיפיםאת
מהיבטיהכמהלהדגישמנתעל1/2003תקנהעלמעטלהרחיבנכוןזהיהיה

:ביותרהחשובים

אינןחברות-)Notification(מראשההודעהמנגנוןאתביטלההתקנה.א
.!5מיוחדאישוראופטורלקבלמנתעללנציבותהסכמיהןעללהודיעעודחייבות

לבצעהאחריותאת,החדשהמשטרתחת,קיבלושחברותהנההדברמשמעות
מעוניינותשהןעסקיתהתקשרותאוהסכםלכלבנוגעמצבןשלעצמאיתהערכה

.הנציבותשלבאתרהעמדהנייראתלמצואאפשר11
.5ש"הלעילראו12
.96/240תקנהאתהחליפההתקנה.072004/772Regulation[2004]ן1311,123
.02003/1Regulation][2003]ן1/1!4

לנציבותלהגישהיה,כובללהסדרלהיכנסהתכוונואשרחפרותעל,שהוחלףהמנגנוןפיעל15
תחת,1962בשנתלתוקףנכנסזהמנגנון.ההסדרלאישורבקשההיאשמשמעותההודעה
להגישמחברותמונעתאינההתקנה,ההודעהמנגנוןביטולשלמרותלצייןיש.62/17תקנה

Novel("חשיבותבעלותשאלות"לנציבות Questions(.אינההנציבותהדבריםשמטבעאלא
.זאתיאפשרוהעבודהועומסהזמניםלוחאםכןתעשהוהיא,מענהבמתןחייבת
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הנציבותפינתה,כאמורההודעהמנגנוןביטולידיעל,כמובן.הפועלאללהוציא
שיאפשרבאופןאלהמשאביםלנתביכולההיאוכיום,ממשאביהמשמעותיחלק
דינישלמשמעותיותהפרותלמיגוריותרוממוקדיעילבאופןולפעוללהתרכזלה

.לרעהדומיננטימעמדוניצולקרטלים:לאמור,התחרות
ולרשויותהמשפטלבתייותררחבותאכיפהסמכויותמעניקההתקנה.ב

באזהדבר.82-ו81לסעיפיםבאשרהאיחודמדינותבתחוםהפועלותהתחרות

שעניינו81(3)סעיףאתליישםאלהלגופיםשניתנהבסמכות,היתרבין,ביטוילידי
הייתהשנים42במשך.כובלםלהסדרצידוקקייםשבהםבמקריםפטורמתן

,במערכתלריכוזיותשהביאדבר,לנציבותבלעדיבאופןנתונהפטורלמתןהסמכות
.יחידכגוףהנציבותשלבידיההאכיפהכוחלריכוזכלומר
בתחוםאירופיתרשת"ביצירתהצורךואתהחשיבותאתמדגישההתקנה.ג

European("התחרות Competition Network-לביןהנציבותבין,(אקע
פעולהושיתוףתיאוםלקדםמנתעל,החברותבמדינותהמדינתיותהרשויות

ישנה,כןכמו.82-ו81סעיפיםשללאכיפתםהקשורבכל,יותרוהדוקאפקטיבי
המשפטבתיוביןהנציבותביןקשריצירתשלהמיוחדתלחשיבותהתייחסות
מהרפורמהכחלק,הנציבותידיעלשפורסמוהשוכותהנחיותשתי.המדינתיים
לבתיהנציבותביןפעולהובשיתוף817[א-הבהקמתבצורךדנות,החדשנית
.8ןהמדינתייםהמשפט

בבתיםחיפושיםקיוםכגון,חדשותאכיפהסמכויותלנציבותמעניקההתקנה.ד
.לעברותהחשדותבירורלצורך,("עסקיםמקום"בגדרשאינםמקומות)פרטים
שיטותהןהאירופיתהנציבותנוקטתהחוקבאכיפתכילצייןחשובכאן

ביצוע,היתרבין,כוללותהמסורתיותהשיטות.יותרמודרניותשיטותוהןמסורתיות
כבדיםקנסותוהטלתשחרעםפשיטותביצועלרבות,ומקיפותמעמיקותחקירות
המודרניותהשיטות.התחרות20חוקיבהפרתאשמותנמצאותחברותבומקום

החוקשלמשמעותיותבהפרותבמעורבותןלהודותחברותעידוד,היתרבין,כוללות
קבלתידיעלבין,מהנציבותלהןהצפויבעונשלהקלהבתמורה,(קרטליםכגון)

הנציבות.להטילמוסמכתשהנציבותהקנסהפחתתידיעלוביןמעונשחסינות
שלהאפשרככלרבמספרבמיגורהאירופיהאזרחאוהצרכןאינטרסכיהבהירה
חברותעלהמוטליםהקנסותבהיקףהקלהדהיינו;זומדיניותמצדיקקרטלים

משמעותופטורשמתןמאחר,ביותרלחשובהנחשבתפטורלמתןהסמכות.לתקנה6'סראו16
באופןמובא81(3)סעיףשלשהמלללצייןיש,בנוסף.חלאינו81(1)בסעיףהקבועשהאיסור

כגון,תחרותייםבלתישיקוליםבחשבוןלקחתמאפשרשהסעיףלטעוןאפשרכןעל-רחב
.התחרותמדיניותעלולא,התעשייהמדיניותעלהמבוססיםשיקולים

1743/101][2004]7().
1854/101][2004]07.
.לתקנה21'סראו19
.2003/1לתקנה24-ו20,23'סראו20
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שלהסיכוןוהגדלתקרטליםשלקיומםדברלגילויבתמורהמקרטליםחלקשהנן
.משתתפיהם
"חסינות"התכניתאתהציגההיא.יתרהברצינותלענייןמתייחסתהנציבות

זותכנית.י19962בשנתשעשובהפרותשהודולחברות"הרכההיד"או
ידיעלנוטפתהתקדמותחלה2006דצמברובחודש,222002בשנתהורחבה
להיכלללזכאותהסףומדרגותהדרישותהבהרת:כגון23חדשיםעקרונותהצגת

אשרהליךהצגת;החסינותלקבלתהתנאיםשלוחידודהבהרה;"החסינות"בתכנית
בשלבשיושלם)חלקימידעבסיסעלחסינותלקבלתפניותתתקבלנהבמסגרתו
בקרטליםחברותןעלהנציבותבפנילהודותיכולותשחברותוהבהרה;(יותרמאוחר

.כתבעלהודאתןאתלהעלותשתצטרכנהמבליפהבעל
מסיטואציהלהימנעמבקשתשהנציבותהיאבכתבהודאהעללוויתורהסיבה
לשםבהםלהשתמששעשויים,שלישייםלצדדיםיתגלגלומסמכיםשבעטייה

לעודדמעוניינתשהנציבותאףזאת.שבנדוןהחברותכלפיאזרחיתתביעההגשת
הנציבות.כזופעילותלקידוםבחריצותלאחרונהפועלתוהיאיחידיםידיעלאכיפה
-ולאחרונה,הפרטיתהאכיפהבתחום24("(תססץנPaper"(עמדהניירהפיקה
White":גבוההחשיבותבעליחדשיםמסמכיםשניפירסמה-2008באפריל

"Paperו-"'Working Paper".
הפצתבעיקרושהוא,חשובכליעלמסריהבהפצתהנציבותמסתמכת,בנוסף

מכךוחשוב,חברות,עסקיםהדרכת,לאמור.התחרותדיניבתחוםוחינוךמידע

המדיניותשלוערכהחשיבותהעל-בכללותווהציבורהצרכניםחינוך-
:כליםבכמהשימושבאמצעותזהיעדמשיגההנציבות.התחרותדיניבתחום

עריכת,אירופהברחביבתחוםואירועיםכנסיםארגון,אינפורמטיבייםפרסומים
התחרותדיניבעולםהיוםידועיםאלהכלים.בזהוכיוצאציבורייםשימועים

Competition'"-כ Advocacy"25.
,האירופיהאיחודשלהאינטרנטבאתרמתוארותשהוזכרוההתפתחויותכל
רדיקליותרפורמותשלעתיםלהראותכדיבהןשישמשוםלהביאןבחרתיאולם
.התחרותדינימערכתשלוהבריאהיעילתפקודהלהבטחתכאמצעינחוץצעדהן
.הישראליתהמשפטלמערכתחשיבותבעלמסרלמצואאפשרכאן

.0]1996ן](2104/207
2203/45][2002][0.
.גס[2006](2317/298
24672(2005)COM.
25369ECLR21,System of ~'

Competition

ISWם~Maher Dabbah, Measuring the Success of

(2000).
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הלקחים.ג

מן,האירופיהאיחודשלהתחרותבדינישונותהתפתחויותבקצרהשסקרנולאחר
להדגישחשוב,זאתעם.זוממערכתללמודשאפשרהלקחיםמהםלבחוןהראוי

אינםתחרותדיני.לישראלהאירופיהאיחודמערכתאתלשווקאינהשמטרתי
עשובתחוםהפועלותורשויותרבותשמדינותאף."הדבק"ו"העתק"שלתחום
להתאמתאלוברשויותמשרהנושאיפעלומסוימותשבמדינותואף,אחתלאכן

.וכולמכולהפסולהתופעהזו,המקוםלצורכיולאהםלמומחיותםהמערכת
בבואנולחלופיןאו,התחרותדיניבתחוםמקיפהמערכתהקמתלשקולבבואנו

שלמניסיונםללמודונכוןמועילזהיהיה,הקיימיםבדיניםרפורמהביצועלשקול
.המקומייםמהשורשיםתצמחהחדשהשהמערכתלהבטיחחשוב,זאתעם.אחרים
,מיושמיםהםשבהבמדינההנפוצהלתרבותלהתאיםצריכיםהתחרותדיני

.שלההספציפיותהכלכליותולנסיבותשלההמשפטלמערכת
שלבהשפעותיהםלהבחיןאפשרבישראלהעסקייםההגבליםדיניבסקירת

תמידלאאך,בקנדהאףואוליהברית-בארצות,האירופיבאיחודהתחרותדיני
הסוגפטוריאתכדוגמהלהביאאפשר,למשל,כך.חיוביתהשפעהזוהייתה

עללפעולהייתההמחוקקכוונת.262006-בושתוקנו2001-בלראשונהשאומצו

.פטוריםשלכזהלסוגזקוקהשישראלברורלאאך,האירופיהאיחודשלהדגםפי
נראהלי?ביותרהטובבאופןאלהפטוריםמתפקדיםבפרקטיקההאם,מכךוחשוב
,האירופיהאיחודבלבהממוקמת,בבריטניהכילהעירהראוימןזהבהקשר.27שלא

אחדסוגפטורקיים,האיחוד28דיניעלרבהבמידהמבוססתבתחוםשחקיקתה
מהם.עצמוהאירופיהאיחודשלבמערכתמקבילהאיןזהסוגלפטורוכי-בלבד

לימודתוךבישראלהעסקייםההגבליםבמערכתלאמץהראוימןאשרהשינויים
?אחריםשלמניסיונם

ומינוחשפה.1

בחוקמהמונחיםחלקכיעולה,1988-ח"התשמ,העסקייםההגבליםחוקמבחינת
והניתוח,בתחוםהרלוונטיהמונחיםועולםהתחרותדיני.מעודכניםאינםכלל

מאז,השניםבמהלךניכרתהתקדמותחוו,אלולדיניםהבסיסאתשמהווההכלכלי
.החקיקהבנוסחביטוילידישתבואהראוימןאשרהתקדמות,החוקשנחקק

בקיומוהצורךאתמייתרואינוחופףאינו"עסקייםהגבליםחוק"שלקיומו
שבוהאופןבהסדרתלהתרכזהעסקייםההגבליםחוקעל."התחרותחוק"של

.("עסקייםהגבליםחוק":להלן)1988-ח"התשמ,העסקייםההגמליםלחוק15א'סדאו26
קבעהעסקייםההגבליםעלהממונהאשרכובליםהסדריםלסוגיכלליםהםהסוגפטורי
.עסקייםלהגבליםהדיןביתאישורמקבלתפטוריםלהםהצדדיםואשר,ואישר

27DABBAH,3פרק,7ש"הלעיל.
ch,1998Competition.2,1(קמת.):למשלראו28 Act.
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לתחרותמעצוריםבהסרתופחות,שלהןהשוקבכוחמשתמשותגדולותחברות

.התחרותחוקשיעסוקרצוישבונושא,החופשיבשוק
נקודותהיטבלהמחישיכולההאירופיהאיחודושלבריטניהשלניסיונןבחינת

הגבלים"עלפיקוחבדברעקרונותעלשהתבססהמערכתהייתהבבריטניה.אלה
עצוםלשינויגרםזההבדל.התחרות29דיניעלמבוססתהמערכתכיום."עסקיים

שניםבמשך,הנציבותהחזיקההאירופיהאיחודבמערכת.30בבריטניההמערכתבכל
מאודפורמליתגישהעלמבוססתשהייתה,גבוההמעורבותשחייבהבמדיניות,רבות
החוקיםובהחלתביישוםהמכריעהגורםהייתהההתנהגותאוההסכמיםצורת-

הכלכליתהמשמעותעלדגשהשמהגישהאימתןעםהשתנתהזוגישה.הרלוונטיים
.31המוקדמתההודעהמנגנוןביטולעםולאחרונההנציבותידיעל

שתתפקד,התחרותבתחוםדיניםמערכתבישראלולעצבליצורבכוונתנואם
בהעברתתחילהשיהאצריךהלבותשומתהעבודהעיקר,ובהצלחהביעילות
.21-הלמאה20-המהמאהבתחוםהחשיבהעםיחדהחקיקה
לעניות."כובלהסדר"כגוןבחוקהקיימיםהמונחיםאתלהבהירצורךיש

,היתרבין,בעיניימבורכת.יותרומדויקברורבאופןזהמונחלהגדיראפשר,דעתי
שמונתה,העסקייםההגבליםחוקשלמחודשתלבחינההוועדהשלהמלצתה

.37לחוק2בסעיף"כובלהסדר"המונחהגדרתאתלשנות,2005-ב
מונופול,העסקייםההגבליםחוקלפי:"מונופול"המונחהגדרתגםלכךבדומה

מונופולהואשגוףקובעהחוק.הרלוונטיבשוקגדולשוקנתחבעלתחברההוא
אדםבןבידישירותיםאונכסיםאספקתמכלל%50-מביותרשולטהואאם

שלשוקנתחבעלתחברהשכןקושימעוררתזוהגדרה.רכישתםאואחד
מושפעת,בשוקהגדולהיחסיחלקהלמרות,עצמהלמצואיכולה,לדוגמה%55-כ

בנסיבותבהתחשבנכונהאיננהכמונופולשהגדרתהייתכןולכןתחרותייםמלחצים
.עליההחלותהספציפיות

מונופולהמונחהגדרתאתלהחליףהנההאמורהקושיעםלהתמודדאחתדרך
שלשוקנתחבעלתחברה-לאמור,לסתירההניתנתבחזקהלחוק26בסעיף

2007Enterprise),2002(אחל.);שם:ראו29 Act (Amendment.
ממוקדאינוהמערכתשלשהפוקוסהעובדהלאורלראותאפשרכאןהמאוזכרההבדלאת30

התחרותובעידודבפיתוחאלא,מתמשכתוברגולציההגדולותהחברותשלבהתנהגותןעוד
.בשוק

.15ש"הלעילראו31
כלליחלק:חלקיםשנייכלולשזהכך"כובלהסדר"המונחהגדרתאתלנסחהציעההוועדה32

כדיבושישהסדרשלסוגכלילכודהכללישהחלקהיאזהמוצעשינוימטרת.פרטניוחלק
ההשפעהבחינת,דהיינו,כלליהנוזהחלקשלבסיסו.בשוקהתחרותאתלמנועאולהפחית
.בשוקהתחרותעלההסדרשלהכלכלית
שהחזקהמסוימיםהסדריםסוגיעלרקיחולהמוצעבשיוויהפרטניהחלק,האחרמהקצה
כלכליתבבחינהצורךיהיהלאלכן.ומתמידמאזבתחרותפוגעיםאלושהסדריםהיאכלפיהם
.בשוקהתחרותעלאלוהסדריםשלהכלכליתהשפעתםאתלמדודמנתעלכלשהי
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תוכלהיאאם,זוחזקהלסתורתוכלהחברהאך,כמונופולתוגדריותראו%50
כיוםהמקובלהנוהגזהו.כאמורהחזקהלסתירתהנדרשותההוכחותאתלספק

.האירופיתבאיחוד

החוקאכיפת.2
תחרותדינישלוביצירתםבעיצובםלדוןתכליתכלוחסרמיותרזהשיהאברור

נושאהנוהאכיפהנושא.ושוטףיעילבאופןאכיפתםאתלהבטיחמבלימתקדמים

בכלניכרתוהתעסקותלדיוניםמושאוהואתחרותשלמדיניותבקידוםמרכזי
מבליהתחרותדיניבתחוםיעילהמערכתליצוראפשריבלתי.הקיימותהמערכות
.כאמוראכיפתםאתלהבטיח
אתומקבלתביותרהיעילבאופןמבוצעתבישראלהאכיפהכיבטוחאינני
מעטלאביצעההעסקייםההגבליםרשותכיחולקאין.הראויההלבתשומת
אתלבצעהיהאפשרכיייתכןאך,השניםבמרוצתאפקטיביותאכיפהפעולות
למטרהלפעולאפשרשבהןדרכיםכמהיש.יותריעילבאופןאכיפהפעולותאותן
:זו

והעיקריתהמרכזיתכדמותהעסקייםההגבליםעלהממונהאתממקםהחוק.א
מדירחבדעתשיקולהענקת.העסקייםההגבליםדיניבתחוםהמשטרביישום

,דומהבעיההייתהבבריטניה.34ולדאגהלחששמקורהואאחדאדםשלבידיו
מנהללוועדניתןהעסקייםההגבליםעלהממונהתפקידכאשרנפתרההיאאך

Office.(-עסקייםלהגבליםהרשותבמסגרתשפועל of Fair Trading (ovr
.35ודירקטוריםר"יו,ל"מנכישכאמורלוועד
אותםידיעלבעברשהתקבלו,מיזוגיםבנושאהחלטות,האירופיבאיחודגם

המיזוגיםבתחוםהרפורמהלאחרנבדקותהנדוןהתיקבכלשטיפלוהמשרהנושאי
,בתיקטיפלושלאמשרהנושאילאמור,לתיקזריםמשרהנושאיבידי,'20046בשנת
ככלוהוגנותהיטבמבוססותבתחוםשמתקבלותשההחלטותלהבטיחמנתעלוזאת

.האפשרת
שהחלטותלהבטיחכדי,בישראלגםוראוימבורךסמכויותביזורשלדומהשינוי
שלתולדהלמעשהתהיינהולאקולקטיביתבראייהתתקבלנהכאמורבנושאים
גם,בבריטניהשכמולהציענכוןזהיהיה.יחידמשרהנושאשלמבטונקודת

הרשותשלהתחרותמדיניותגיבושעלאמוןשיהיהמנהלועדיוקםבישראל
.עסקייםלהגבלים

מערךלפתחחשובהתחרותדיניאכיפתשיפורבתחוםהפעילותעםיחד.ב

E.3359-1(ע[7)33 .C .R1991,Commission:וAKZO Chemie86/62-]Case.
.אחדאדםשלבידיומדירבהסמכותבריכוזהקושינוכח34
2002-השל2-ו1'סראו35

~4~Enterprise .5ש"הלעיל36
.2002בשנתלראשונהשנעשהמהלך-ראשיכלכלןשללמינויבנוסףזאת37
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שללקידומוערכהואתהתחרותדינימערכתשלחשיבותהאתוידגיששיטמיע
מפועלהלחלוטיןנעדרשכזהמערךכיקובעאינוזהמאמר.ותחרותייעילמשק
ביןהיחסיםשעניינםהחוקלסעיפימודעהנני.עסקייםלהגבליםהרשותשל

.הרחבולציבורלממשלה,לכנסתהרשות
Competition"~-השלהפעילותהיקףכיוםכידומניאולם Advocacy"ברשות
.בישראלבחיתוליועדייןמצויהרעיוןכיוייתכןלמדימצומצם,עסקייםלהגבלים
מאודכלליסעיףהנוברשומותופרסוםמרשםניהולבדברלחוק42סעיף,לדוגמה
ממשאקטיביותפעולותלנקוטעסקייםלהגבליםהרשותעלמטילשאינווכמעט

נראה.התחרותדיניבדברבפרטעסקיותוהברותבכללהציבוראתלחנךמנתעל
לתחוםחשוףאומודעדיאינובישראלמהציבורנכבדחלקכילקבועשסביר

והחברתיותהפוליטיות,הכלכליותהמערכותכיבטוחאינני,בנוסף.התחרותדיני
עודשזומאמיןהנני."תחרות"שלמדיניותשלחשיבותהאתמעריכותבמדינה
.עסקייםלהגבליםהרשותשלממשימותיהאחת

התחרותדיניאכיפתבנושאומחשבותייהבחנותייבמסגרתהמובאתהביקורת
לרשותורקאךמופניתאינה,בפרטעסקיותובחברותבכללבציבורוהטמעתם
השניםלאורךמאודטובהעבודהעשתהשהרשותלומראפשר.עסקייםלהגבלים
שלההיסטוריהאתשמכיראדםכל.פועלתהיאשבהובסביבהבנסיבותבהתחשב
הייתהשבההראשונות90-הלשנותשקדמההתקופהאתבוודאייזכורהרשות
אינהכיוםהרשות.כלליבאופןוחלשהממשיאכיפהכחכלמחוסרתהרשות

תפקידעסקייםלהגבליםלרשות,זאתובכל.אכיפהסמכויותמחוסרתואינהחלשה

קוושהסטטוסהמעורביםהצדדיםלכלמשמעי-חדמסרבהעברתומשמעותיחיוני
מנתעלוזאת,ובאכיפהבמדיניותברפורמהתומכתהרשות.מספקאינוהנוכחי
.דיהומוכרתמקיפהשהמערכתלהבטיח
ידיעלשתיעשינהשראוישיכולנוספותרכותפעולותישנן,הרחוקכטווח
אתולהבטיחשבההפוטנציאלמלואאתלממשמנתעלעסקייםלהגבליםהרשות
.בתחוםהחוקיםשלאכיפתם

מסקנות.ד

,חדשבחוקבישראל1988משנתהחוקכלאתלהחליףיהאנכוןאםהשאלה
,לגיטימיתשאלההנה,בעתידלחוקנוספיםתיקוניםבהכנסתלהסתפקבמקום

החוקשלהנוכחיתהבחינהלאורבמיוחדרלוונטיתהשאלה.ונחוצהרלוונטית
ההגבליםחוקשלמחודשתלבחינההוועדהידיעלמכוחושפועלוהמשטר
לאוררלוונטיתהשאלה,מכךחשובאך.2005בשנתכאמורשמונתההעסקיים
שלבתחוםהעוסקיםביןהרווחתלבקורתמענהלתתשקייםוהברורהגלויהצורך
.בישראלהתחרותדינימשטר
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בדינירדיקליתברפורמהצורךישהאם,היאשנשאלתהשאלה,זאתלאור
.לחוקקוסמטייםבתיקוניםלהסתפקאפשרשמאאובישראלהתחרות
להיות,ומתמידמאזהייתה,ישראלמדינתשלממטרותיהאחתכיחולקאין
בעולםנמרץשחקןוכןהתיכוןהמזרחבכלכלתומשפיעמעצב,מובילכוח

שלפלטפורמהיצירתהיתרביןדורשותשכאלושאפתניותמטרות.הגלובלי
מטרותקידום.תעסוקהוהבטחתוחזקהיציבהצמיחהעםיחדכלכליתיציבות
חדשהמערכתגםשכוללת,כלכליתלרפורמהמקיפהתכניתדורשאלומעין

מטרותשלהשגתןלעיכובראליתסיבהכלאין.בישראלהתחרותדיניבתחום
,בישראלובטוחהיציבה,נמרצתכלכלהשלליצירתהמובילותככולןשרובן,אלו

לניהולביותרהמועדפיםהמקומותאחדלהיותהימיםברבותלהפוךלהשתאפשר
.נחוצהבמוקרדיקליתרפורמהכידומה.התיכוןבמזרחעסקים

להתחיללממשלהתמליץהחוקשלמחודשתלבחינההוועדהכיהיאתקוותי
.בכללותובתחוםולמשטרבומקיפהרפורמהשללביצועהבמסע

שלכוחםאתוכןהתחרותדיניאתותעצבתחזקבחוקרדיקליתרפורמה
טובת,בשוקהחופשיתהתחרותתוגברכאמורהרפורמהדרך.בשוקהצרכנים
שלובוחני,בישראלהתחרותבמדיניותמרכזימקוםלהתקנהככללהצרכנים
המשאביםהקצאתעםיחד,זאתכל.יותריעילויהאיתחזקעסקייםלהגבליםהרשות

ידיעלבכלכלהתחרותלעודדהרשותעלסטטוטוריותחובותוהטלתהמתאימים
Competition"שלאקטיביתבפעילותשימוש Advocacy".מהלךשלהתוצאה
הוודאותהגדלת,במשקהעסקיתלפעילותהמסגרותשיפור,היתרבין,תהאשכזה

למעשהזהו.הצרכניםזכויותעליותרטובהוהגנה,בשוקהפעילותשלהמשפטית
.בתחוםהאירופיהאיחודשלמהניסיוןללמודשאפשרהשיעור

ט"תשסןג"יהמשפט
~
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