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עדכוני מחלקת תחרות והגבלים
עסקיים
עדכון לקוחות בנוגע לטיוטת גילוי דעת :שיקולי
הממונה על הגבלים עסקיים באכיפת האיסור על גביית
מחיר בלתי הוגן גבוה
ביום  21.9.16פורסמה טיוטת גילוי דעת מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים אשר עניינה אכיפת
האיסור על גביית מחיר בלתי הוגן גבוה )"מחיר מופרז"( .גילוי דעת זה ,צפוי להחליף את גילוי הדעת
של הממונה הקודם ,פרופ' דיויד גילה )גילוי דעת  ,(1/14אשר הציג לראשונה את עמדת הרשות בנוגע
לגביית מחיר בלתי הוגן גבוה על ידי בעל מונופולין.
בטיוטת גילוי הדעת חזרה הרשות וקבעה כי גביית מחיר בלתי הוגן גבוה עשויה ,בנסיבות המתאימות,
להוות ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי .יחד עם זאת ,הדגישה הרשות את הקשיים בבחינה האם
מחיר גבוה הוא מחיר מופרז .על כן,עמדת הרשות על פי הטיוטה היא כי האכיפה כנגד מחיר בלתי הוגן
תיעשה בזהירות ,במתינות ורק במקרים חריגים בהם אין סעד אחר שיכול להטיב את מצב התחרות
בשוק.
עוד עולה מטיוטת גילוי הדעת כי ככל שקיים רגולטור ענפי אשר מחזיק בידיו כלים ייעודיים לפיקוח על
המחיר הנגבה על ידי בעל מונופולין ,הרשות תיטה שלא לעשות שימוש בסמכותה לאכוף את האיסור.
יתרה מכך ,במידה והרגולטור יעשה שימוש בסמכותו בפועל ויפקח על מחיר מסוים ,הרשות תמנע
באופן מוחלט מלקוט בצעדי אכיפה בגין גביית אותו מחיר.
בנוסף ,הוחלט לבטל את הגנת "נמל המבטחים" שנקבעה בגילוי דעת  ,1/14אשר לפיה עמדה לבעל
מונופולין הגנה מפני אכיפת האיסור לגביית מחיר מופרז,ככל שהפער בין מחירי מוצריו לעלות ייצורם לא
עולה על  .20%זאת בעקבות ניסיון שנצבר מאז פרסום גילוי דעת  1/14ועקב "קשיים מהותיים" שעלו
מהגנה זו .אחת הסיבות לביטול ההגנה ,היא הפיכתה – בניגוד לייעודה המוצהר – לרף נורמטיבי אשר
משמש תביעות כנגד בעלי מונופולין.
ביחס לצעדי האכיפה שתנקוט הממונה כנגד גביית מחיר בלתי הוגן גבוה ,נקבע כי העיצום הכספי יהיה
כלי האכיפה המרכזי בעניין זה וכי הרשות לא תפעיל סמכויות אכיפה פליליות כנגד גביית מחיר בלתי
הוגן גבוה.
הרשות מזמינה את הציבור להעביר הערות ביחס לטיוטת גילוי הדעת עד ליום  21בנובמבר,
.2016
הסקירה לעיל הינה כללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית – אנו עומדים לרשותכם בכל
שאלה או הבהרה נדרשת ונשמח לייעץ ולסייע לכם בסוגיות פרטניות בעניין.
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