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 ב התשפ" טבתב ד'

 2021, דצמברב 9

שירותים ופלטפורמות  לרגולציה של    Act MarketsDigital-ודל ה ת מ סקיר

 מקוונים בהיבטי תחרות והגנה על לקוחות עסקיים 

 ד"ר אסף וינר, ראש תחום רגולציה ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי כתיבה: 

 עוזר מחקר: מר עדו אילי

 

איגוד האינטרנט הישראלי הוא עמותה בלתי תלויה וללא כוונת רווח, המנהלת שתי תשתיות אינטרנט חיוניות  

ומחלף    ;שדרת האינטרנט המרכזית( והפצת המידע על אודותיו לil.מרשם שמות המתחם המדינתי )  -בישראל  

הפנים )-האינטרנט  האיגוד   (.IIXמדינתי  התשתיתית,  לפעולתו  עקרונות  לקי   פועל   במקביל  על  ושמירה  דום 

דמוקרטיים בפעולתו של האינטרנט כתשתית טכנולוגית, מחקרית, חינוכית, תרבותית ועסקית בישראל. בכלל  

  מחקרי מדיניות , כמו גם  נתונים מקיפים אודות האינטרנט הישראלי ומשתמשיו  זה, מפרסם איגוד האינטרנט

המיועדים ליידע ולטייב את זירת האינטרנט הישראלית והגלובלית, על בסיס עבודת מחקר מקיפה    וניירות עמדה

 של משפט וטכנולוגיה.   יםבצמתים מגוונהמעשית ומומחיותיו  

במהלך השנה האחרונה, איגוד האינטרנט הישראלי מיקד את פעילותו המחקרית בסוגיות מגוונות של אסדרת 

מקוונים ופלטפורמות  כמותישירותים  מידע  איסוף  לרבות  ותוך  -,  הישראלית  הזירה  על  רלוונטי  סטטיסטי 

זה בתחום  לרגולציה  המתעצבים  הסטנדרטיים  נידונים  בהן  בינלאומיים  בפורומים   Digital :השתתפות 

Services Act, Digital Markets Act, UK Online Safety Bill   .לפרסומים נוספים של פרסום זה מצטרף    ועוד

חומרי רקע ונתונים הרלוונטיים לדיונים המתקיימים כיום בישראל אודות הסדרה  הכוללים    ,איגוד האינטרנט

 1. בפרט מקוונותת של שירותים דיגיטליים ופלטפורמו

ביותר   החשוב  הרגולטורי  המנגנון  של  וניתוח  סקירה  מציע  הנוכחי  צרכניים  המסמך  בהיבטים  לטיפול 

הנמצא כעת בדיונים מתקדמים בקרב מוסדות    Digital Markets Act ,2וונות:  ותחרותיים של פלטפורמות מק

יובהר, שאין אנו קוראים לאמץ את ההסדר כלשונו וברור כי נדרשות התאמות ייחודיות לזירה  .  האיחוד האירופי

כי האבחנות האנליטיות   לעליהן הוא מבוסס  הישראלית, אך אנו סבורים  מאפיינים הייחודיים של  ורגישותו 

 אמת אליהם.  הופכים להיות עקרונות בינלאומיים שהרגולציה הישראלית תידרש להיות תוכלכלת פלטפורמות 

 

נתונים וסקירות נוספים בנושאי  ל  |    policy@isoc.org.ilלמידע נוסף ושיתופי פעולה ניתן לפנות אלינו בכתובת: 

  services-digital-isoc.org.il/regulating אסדרת פלטפורמות ושירותים מקוונים: 

 

 
1 https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services  
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:842:FIN   

https://www.isoc.org.il/sts-data
https://www.isoc.org.il/research/policy-papers
https://www.isoc.org.il/research/isoc-positions
https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services/global-review/dsa-review
https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services/global-review/dsa-review
https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services/global-review/dsa-review
mailto:policy@isoc.org.il
https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services/
https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:842:FIN
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 יועדת להתמודד רקע: תכלית החקיקה והבעיות החברתיות איתן היא מ  .א

שנת   ה  2020בסוף  את  האירופית  הנציבות  המיועדת  Digital Markets Act  (DMA  ,)-הציגה  חקיקה  הצעת 

יחד עם  כחבילת חקיקה , זירת המסחר והתחרותדומיננטיות בלהתמודד עם האתגרים של פלטפורמות מקוונות 

  3. ואחריות לתוכן , הוגנותהמתמקדת בהיבטי שקיפות Digital Services Act-הצעת ה

והו  DMA-התכלית המרכזית של הצעת ה דיגיטלי שוויוני  זכויות  היא הבטחת קיומו של שוק  על  והגנה  גן 

או  ואינטרסים של משתמשים עסקיים התלויים בפלט דומיננטיות לשם הפצת מוצריהם  פורמות מסחריות 

להתמודד עם הבעיות הכלכליות של הריכוזיות הגבוהה בתחום  מיועדת  DMA-בכלל זה, הצעת ה שירותיהם.

ל במטרה  המקוונים,  והשווקים  למשתמשיםהפלטפורמות  האפשרויות  מגוון  את  מאותן    הרחיב  ולמנוע 

 .לנהל ולהכתיב את השוק באופן לא הוגן"שומרות סף" 

כ מוגדרות  אשר  שלפלטפורמות  מציינת  רבה    ותשומר ההצעה  השפעה  יש  הגישה  והסף  על  מהותית  שליטה 

  ומובילהסף הללו,    ותלשווקים דיגיטליים, מה שמוביל לתלות משמעותית של משתמשים עסקיים רבים בשומר

כלפי   הוגנת  בלתי  להתנהגות  מסוימים,  משתמשיםבמקרים  עדיפות  כמו  הוגנות  לא    פרקטיקות.  אותם  מתן 

מ  תחרותיותוהיעדר    הלמוצרי הפלטפורמ של משתמשים,הנובעת  חופש הבחירה  כמו הגבלת    ות מוביל  בעיות 

שוק ב  לכשלי  הדיגיטלי  שלבמגזר  יותר   צורה  נמוכה  איכות  יותר,  גבוהים  במבחר    מחירים  למחסור  בנוסף 

מכיוון  וחדשנות.   טיפול  דורש  זה  נושא  כי  מציגה  החוק  הדיגיטליתשהצעת  בין    הכלכלה    15%-4.5%מהווה 

פתיחת השוק לפלטפורמות נוספות תעודד חדשנות ותספק    .ומספרים אלה צפויים רק לגדול  למי מהתמ"ג העו

 .  אפים טכנולוגיים הזדמנויות חדשות-לסטארט

לצרכנים שירותים טובים יותר לבחירה, הזדמנויות רבות יותר להחליף ספק אם ירצו  הצעת החוק מקווה לתת 

ההצעה   גישה ישירה לשירותים ומחירים הוגנים יותר.ו  אפשריות מכירה וקנייה ללא תנאים מגבילים  ,ךבכ

את מלוא היתרונות של כלכלת  יותר  והוגנת  לנצל בצורה טובה  למשתמשי קצה ולמשתמשים עסקיים  תאפשר  

   . רבות של כלכלות דיגיטאליותואת האפשרויות ה הפלטפורמה

 

 הוראות החקיקה   .ב

 מבנה החקיקה  1ב.

( מפרט את ההוראות הכלליות, כולל הנושא, מטרתה, היקפה ומונחיה של הצעת החוק בנוסף  2-1)סעיפים    1פרק  

 להשפעתה ויחסה לחוקים הלאומיים. 

   ומנגנוני ההחלטה על כך." שומרי סף"את ההוראות הנוגעות להגדרת  כולל (4-3)סעיפים  2פרק 

על    ת שנדרש לבצע( )פעולות שאסור לבצע( וחובות חיוביות )פעולו(: קביעת חובות שליליות  13-5)סעיפים    3פרק  

כשומרי סף   נוסף    -שירותים מקוונים שהוגדרו  דיון  והוראות הדורשות  בין הוראות מחייבות  על  תוך הבחנה 

   ו.בנוסף, מוצגים כללים פרוצדוראליים הנוגעים להוראות אל. ףחברות שהוגדרו כשומרות ס 

 
 , ראו: לאסדרת שירותים מקוונים Digital Services Act-של מודל ה מטעם איגוד האינטרנט הישראלי  לסקירה נרחבת 3

review-review/dsa-services/global-digital-https://www.isoc.org.il/regulating  

https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services/global-review/dsa-review
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   רלוונטיים להטלת החובות הרגולטוריות.ק ספק כללים לביצוע מחקרי שומ ( 17-13)סעיפים  4פרק 

 שבחוק.  ההסדרים הרגולטורייםחקירה, פיקוח והאכיפה של  ( מכיל הוראות הנוגעות ל33-18)סעיפים  5פרק 

ביקורות על  מועד כניסה לתוקף,  ק, כגון: הצעת החובנוגע ליישום הוראות כלליות   קובע( 39-34)סעיפים   6פרק 

 וסמכות בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי.    החוק

 

 בהצעת החקיקה ות כלליות הגדר 2ב.

 . (core platform services)ספק של פלטפורמה המספקת שירות חשוב  (: Gatekeeperשומרת סף )

 אחד או יותר מהבאים:  (: ServiceCore Platform) שירות פלטפורמה חשוב

 4.(online intermediation servicesשירות תיווך מקוון ) .א

 5ן. מנוע חיפוש מקוושירות  .ב

להתחבר, לשתף, לגלות או    6פלטפורמה המאפשרת למשתמשי קצה :  שירות רשת חברתית מקוונת .ג

 7וידאו והמלצות. תקשר אחד עם השני על גבי מכשירים שונים ובפרט באמצעות צ'טים, פוסטים, ל

 .פלטפורמה לשיתוף וידאורות שי .ד

בין  .ה תקשורת  שאי-שירותי  )  נםאישית  במספר   number-independent interpersonalתלויים 

communication services .)8 

חומרה ותוכנה והמאפשרות  ת תוכנה השולטות בפעולותיה הבסיסיות של  ו: מערכ מערכות הפעלה .ו

 9גביהן. ליישומי תוכנה לפעול על 

 10ן. נשירותי מחשוב ע .ז

ידי  - רשתות פרסום ושירותי פרסום מבוססישירותי פרסום, לרבות   .ח על  שירות  תיווך, המסופקים 

 פלטפורמה חשוב. 

 
מאפשרים למשתמשים עסקיים להציע  ם השירותי) של האיחוד האירופי 2015/1535בוסס על ההגדרה הקיימות קיום בדירקטיבה מ 4

סחורות או שירותים לצרכנים, במטרה להקל על ייזום עסקאות ישירות בין אותם משתמשים עסקיים לצרכנים, ללא קשר למקום  
יחסים חוזיים בין ספק    מסופקים למשתמשים עסקיים על בסיס) Regulation 2019/115-( ושבו נסגרו עסקאות אלו בסופו של דבר

 . (השירותים הללו לבין משתמשים עסקיים המציעים סחורות או שירותים לצרכנים
שירות דיגיטלי המאפשר למשתמשים להזין שאילתות על מנת לבצע חיפושים,  בכל אתרי האינטרנט, או בכל האתרים בשפה   5

ת, ביטוי או קלט אחר, ומחזיר תוצאות בכל פורמט שבו ניתן  מסוימת, על בסיס שאילתה בכל נושא בצורת מילת מפתח, בקשה קולי
  (Regulation 2019/115) .למצוא מידע הקשור לתוכן המבוקש

6 DMA, article 2(16) ("End user means any natural or legal person using core platform services other than as a business 
user").  
7 DMA, article 2(7), ("‘Online social networking service’ means a platform that enables end users to connect, share, 
discover and communicate with each other across multiple devices and, via chats, posts, videos and 
recommendations"). 

, מספר או מספרים בתכניות מספור לאומיות או  כגון, יםמתחבר למשאבי מספור פומבי   שירות תקשורת בין אישי שאינו 8
 (. Regulation 2018/1972מ ) בינלאומיות, או שאינו מאפשר תקשורת עם מספר או מספרים בתכניות מספור לאומיות או בינלאומיות

9 Article 2(10), DMA. 
 . (/1148Directive 2016) של משאבי מחשוב הניתנים לשיתוףגמיש או ניתן להרחבה שירות דיגיטלי המאפשר גישה למאגר  10
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שירות  פלטפורמה המספקת  ב המשתמש  (  Business user)  שאינו משתמש עסקי פרט    (: End userמשתמש קצה )

 . (core platform services) חשוב

המספקת    ה משתמש בפלטפורמוכל פרט הפועל בתפקיד מסחרי או מקצועי    :(Business userעסקי )משתמש  

 End)לצורך או במהלך אספקת סחורות או שירותים למשתמשי קצה  (core platform services)   שירות חשוב  

Users) . 

 

 להצעת החוק(   II)פרק   "שומרת הסף"-כתנאים להגדרת פלטפורמה  3ב.

 תוגדר כשומרת סף אם: "שירות חשוב"פלטפורמה המספקת 

מיליארד אירו בשלוש    6.5  -מחזור שנתי  השווה או מעל ל   : יש לה השפעה משמעותית על השוק הפנימי •

- ת שלה הסתכם ב  יו השנים הכספיות האחרונות, או ששווי השוק הממוצע או שווי השוק של ההתחייבו

הכספית האחרונה, והיא מספקת שירות ליבה לפחות בשלוש מדינות  מיליארד אירו לפחות בשנה    65

 . חברות באיחוד

השירות כולל    :המשמש כשער חשוב בין משתמשים עסקיים למשתמשי קצה  חשוב  היא מפעילה שירות   •

משתמשים עסקיים פעילים    10,000מיליון משתמשי קצה פעילים חודשיים באיחוד ויותר מ    45-יותר מ  

 ספית האחרונה. באיחוד בשנה הכ

פעולותיה • בתחום  ויציבה  מעוגנת  מעמדה  שתהנה  לצפות  שניתן  או  נהנית  לאחר    :היא  כזאת  תחשב 

 שנים ברציפות.  3שתעמוד בתנאי של הסעיף הקודם לפחות 

של חקר    הפרוצדוראלייםתוך עמידה בתנאים  לקבוע שפלטפורמה הינה "שומרת סף"  הנציבות רשאית   •

סף שנקבע בהגדרות אלה.  מתאימה להגדרות שהוצגו אך לא עומדת ב  הפלטפורמהבמקרה בו  גם    ,11שוק

  על הנציבות יהיה לבחון את הפרמטרים הבאים:

 גודל, לרבות מחזור ושווי שוק, ומיקום הפלטפורמה בשוק. ▪

הפלטפורמה   ▪ בשירות  להגיעמספר המשתמשים העסקיים התלויים  למשתמשי   בכדי 
 .קצה ומספר משתמשי הקצה 

 .  , לרבות לגבי נתוניםמנוקנה מידה והיקף שהספק מרוויח מ מ שפעה הנובעהכוח  ▪

 קצה.  ים ומשתמשיינעילה של משתמשים עסק  ▪

  מאפייני שוק מבניים אחרים. ▪

 . חסמי כניסה הנובעים מהשפעות רשת ויתרונות מונעי נתונים ▪

או   • בקשה  בסיס  על  יכולה  לסיווג  הוועדה  בנוגע  שקיבלה  החלטה  לשנות  או  לתקן  שערכה,  מחקר 

משתפת פעולה  במקרה בו הפלטפורמה אינה    12.ונדרשת לבחון את עדכניות הסיווג כל שנתיים  פלטפורמה

 הכריז עליה כ"שומרת סף".  כנדרש, רשאית הנציבות ל  במסירת מידע

 

 
11 DMA, article 15.  
12  DMA, article 4. 
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 :(III)פרק   מחויבויות של שומרות סף 3ב.

 : (Article 5) סף  ותמיידיות של שומרחובות 

זאת עם    הלהימנע מלשלב נתונים אישיים שמקורם בשירותי פלטפורמהגבלת שימושים במידע אישי:   •

נתונים אישיים מכל שירות אחר שמציעה שומרת הסף או עם נתונים אישיים משירותי צד שלישי. זאת  

 13מלבד אם הוצגה בפני משתמש הקצה אופציית בחירה והוא נתן את הסכמתו. 

בלעדיות:   • קצה  הגבלת  שירותים למשתמשי  או  מוצרים  את אותם  להציע  למשתמשים עסקיים  לאפשר 

תיווך מקוונים אחרים, במחירים או בתנאים השונים מאלו המוצעים דרך הפלטפורמה    באמצעות שירותי

 14של שומרות הסף. 

מאי • שאינם  מפרסמים  של  אפליה  הפלטפורמהסור  באמצעות  שירותיהם  את  לאפשר   יש  :וכרים 

ללא קשר אם לשם כך הם פרסום או קידום שיוצגו למשתמשים בפלטפורמה,  לרכוש  למשתמשים עסקיים  

משתמשים בשירותי הפלטפורמה של שומרת הסף. גם במקרים אלו, שומרת הסף צריכה לאפשר למשתמש  

לחייב משתמשים עסקיים או משתמשי  בכלל זה, אין    15הרוכש גישה לנותנים ותוכן של המשתמש העסקי. 

 16לשירות אחר של שומרת סף כתנאי גישה. קצה להירשם  

פיקוח: • גורמי  או  לערכאות  לפנות  המשתמשים  של  זכותם  של    הבטחת  האמצעים  מהגבלת  להימנע 

 17משתמשים עסקיים להעלות נושאים מול רשויות ציבוריות בנוגע לפעולה של שומרת הסף.

הפלטפורמה, בשירות המוצע  זיהוי של  הלשלב את מערכת הכניסה או  רוש ממשתמשים עסקיים  אין לד •

 18.שלהם

מידע: • והנגשת  תיעוד  מפרסמים   חובות  אשר  פרסום  ולחברות  למפרסם  לספק  הסף  שומרות  על  חובה 

  19בפלטפורמות שלה, על פי בקשתם, מידע בנוגע למחיר ששילמו. 

 : (Article 6והגדרה בעתיד ) שייכנסו לתוקף לאחר דיון מחויבויות  

o   משימוש כחלק מתחרות עם משתמשים עסקיים, בכל מידע שאינו זמין לציבור,  על החברות להימנע

אותם   של  קצה  משתמשי  דרך  או  עסקיים,  משתמשים  אותם  של  פעילויות  באמצעות  התקבל  אשר 

   20משתמשים עסקיים. 

o  .21החברות לא תוכלנה למנוע ממשתמשים לבטל התקנה של תוכנה או אפליקציה אם הם מעוניינים בכך 

 
13 DMA, article 5(a).  
14 DMA, article 5(b). 
15 DMA, article 5(c). 
16 DMA, article 5(f). 
17 DMA, article 5(d). 
18 DMA, article 5(e). 
19 DMA, article 5(g). 
20DMA, article 6(a).   
21 DMA, Article 6(b). 
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o   מערכות  לאפשר על  נשענים  או  יחד  הפועלים  שלישי  צד  של  תוכנה  יישומי  של  יעיל  ושימוש  התקנה 

ההפעלה של שומרת הסף ולאפשר גישה ליישומי תוכנה אלה או לחנויות יישומי תוכנה אלה באמצעים  

 22שאינם שירותי פלטפורמת הליבה של שומרת הסף. 

o 23ני מוצרים של עסקים אחרים.החברה לא תוכל לתת עדיפות למוצרים השייכים לה על פ 

o   על החברות להימנע מלהגביל טכנית את יכולתם של משתמשי קצה לעבור בין יישומי תוכנה ושירותים

שונים ולהירשם אליהם באמצעות מערכת ההפעלה של שומרת הסף, לרבות בכל הנוגע לבחירת ספק  

 24גישה לאינטרנט. 

o ם גישה לאותן מערכות הפעלה, חומרה או תוכנה  לאפשר למשתמשים עסקיים ולספקי שירותים נלווי

 25אשר שומרות הסף של שירותים נלווים משתמשות בהן. 

o   החברות יצטרכו לספק לחברות המפרסמות בפלטפורמה שלהן את הכלים והמידע הדרושים למפרסמים

 26. בכדי שיוכלו לבצע ביקורת ואימות עצמאי על הפרסומות שלהן אצל שומרת הסף

o  27ולאפשר ניידות אפקטיבית של נתונים שנוצרו בפעילות של משתמש עסקי או משתמש קצה.לספק 

o  .28חברות יצטרכו לתת למשתמשים העסקיים שלהן גישה לנתונים שהם מייצרים בשימוש בפלטפורמה 

o   ,ולא מפלים לדירוג לספק לכל מנועי חיפוש מקוונים, על פי בקשתם, גישה בתנאים הוגנים, סבירים 

, הקלקה וצפייה בנתונים ביחס לחיפוש חינמי ובתשלום שהתבצעו במנועי החיפוש המקוונים  שאילתה

 29של שומרת הסף. 

o   להחיל תנאי גישה כלליים הוגנים ולא מפלים עבור משתמשים עסקיים החפצים לגשת  על שומרות הסף

   30. לחנות יישומי התוכנה של שומרת הסף

 

 

 

 

 

 
22 DMA, article 6(c). 
23 DMA, article 6(d). 
24 DMA, article 6(e). 
25 DMA, article 6(f). 
26 DMA, Article 6(g). 
27 DMA, article 6(h). 
28 DMA, Article 6(i). 
29 DMA, article 6(j).  
30 DMA, article 6(K). 
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 החוק התקדמות החוק ושינויים בנוסח  .ג

 עמדת הפרלמנט האירופי:

יולי  בחוד ועד  2021ש   IMCO   (Committee on Internal Market and  European Parliamentת  פרסמה 

Consumer Protection  )  ,רובם    שינויים בהצעת החוק   גרסה שלה אשר הכילה שהינה הועדה האחראית על החוק(

נובמבר    31. כתגובה לביקורת שהועלו( גרסה סופית   2021בחודש   32. ומוסכמת  הצביעה הוועדה על אישורה של 

בגרסה זו יש שינויים רבים אך הבולטים  לדצמבר.    15גרסה זו תובא לפרלמנט האירופי ותערך הצבעה עליה ב 

 הינם:   םביניה

 מיליארד יורו.  80ות הרגולציה תחול רק על פלטפורמות עם שווי שוק של לפח -

 גרסה זו הוסיפה הגנה מפורטת על קטינים.  -

התווספה הוראה אופציונאלית אשר תגביל את יכולת הרכישה מחברות אשר באופן קבוע לא עומדות   -

 בהוראות הנוגעות לתחרות. 

הוועדה הקשיבה לביקורות והרחיבה את הוראות הפעולה ההדדית גם לשירותים אשר אינם נלווים )   -

 מא שירותי הודעות ומדיה חברתית(.  לדוג

גרסה זו הכניסה הוראה אשר מגבילה את היכולת של פלטפורמות לנקוט באמצעים אשר פוגעים ביכולת   -

 פעולה הדדית.  

 עמדת מועצת האיחוד האירופי:  

 Generalפרסמה חוות דעת משלה על גרסת החוק המקורית )   (EU Council)  כמו כן, מועצה האיחוד האירופי 

approach)  )הם   מטרת חוות דעת זו הינה לאותת לפרלמנט האירופי מה  33. )ביחד עם עמדת מספר מדינות חברות  

בפרלמנט. וההצבעה  הדיונים  שלב  שמתחיל  לפני  בחוק  הנדרשים  הצבעה    השינויים  שתיערך  לאחר  כן,  כמו 

הודעת המועצה כוללת מספר שינויים מהצעת החוק    בפרלמנט, ינסו הצדדים למצוא הסכמה על גרסה מוסכמת.

 המקורית: 

)מוסיפה    סףה  ותמר את הקריטריונים לקביעת שו   תאת המועדים ומשפר  ת של המועצה מקצרגרסה  ה -

 מדד איכותני(.  

)חודדה    לברורים יותר וחסינים יותר לעתיד  חובותבוצעו שיפורים כדי להפוך את המבנה ואת היקף ה -

 ((.  article 10היכולת להוסיף הוראות )

זו - את    המציע   גרסה  המשפרת  חדשה  לשירותי    יכולתםחובה  הרישום  את  לבטל  קצה  משתמשי  של 

 .  פלטפורמת הליבה

 
31  IMCO DMA draft (July 2021).  
32 IMCO DMA final draft (November 2021).  
33 EU Council DMA General approach.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-692792_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13801-2021-INIT/en/pdf
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הפנימי,  כדי   - השוק  של  פיצול  האיחוד הנציבות  את    תמאשר  הגרסה למנוע  של    של  היחידה  כאוכפת 

. עם זאת, מדינות חברות יכולות להסמיך את הרשויות האחראיות על תחרות לפתוח בחקירות  הרגולציה

 ולהעביר את המידע לנציבות. 

נוסף סעיף שקובע ששישה חודשים לאחר שפלטפורמה מוגדרת כשומרת סף, עליה לספק לנציבות דוח   -

( (. יש להעביר דוח זה כל  article 9aמפורט ושקוף של הפעולות שביצעה בכדי לעמוד בהוראות החוק 

 שנה.  

*** 

וועדת   . הגרסה הנבחרת  2021  צפויה לעלות להצבעה בפרלמנט בחודש דצמבר  IMCOהגרסה העדכנית של 

 . 2022תהיה גרסת הפרלמנט בעת דיוניו עם ממשלות המדינות החברות שיתחילו בסמסטר הראשון של שנת 

 

 ביקורות שהועלו כנגד נוסח ההצעה הראשוני של החוק  .ד

 : הרמוניה חקיקתית ויישום

- ( האירופית  התחרות  צרפת  ו  uropean competition networkE )34רשות  בהודעה  גרמניה,  והולנד 

 שהחוק צריך להגדיר בצורה טובה יותר את יחסו לחוקי התחרות האירופים.   סבורות 35  משותפת,

- ( מוחלטות  היש להקטין את מספר החובות  ש(, טוען  Cerreמכון המחקר "מרכז הרגולציה באירופה" 

התאמות הנוגעות לתחומי  ולהגדיל את מספר ההוראות אשר ניתן לדון בהן. בנוסף, על החוק לעשות  

  36עיסוק של שומרות סף ובמקרים מסוימים להוסיף/להחסיר הוראות בהתאם לפלטפורמה.

( טוען שהאיסור שמופיע בחוק השירותים  oundationFrontier Flectronic Eארגון החזית הדיגיטאלית ) -

מוצלחים יותר )לדוגמא  הדיגיטליים על קידום חוקים מקומיים חופפים עלול לפגוע בחוקים מתקדמים ו

 37הצעה גרמנית על יכולת פעולה הדדית(. 

 הגדרת שומרות הסף: 

סבורה     ECON  (and Monetary Affairs Economic on Committeeuropean parliament E  )וועדת   -

של קונגלומרט(. ש )לדוגמא מבנה תאגידי    38יש להוסיף קריטריונים איכותניים להגדרת שומרת הסף 

סף     JURIוועדת   כשומרות  משמשות  אשר  קטנות  חברות  שישנן  בטענה  זו,  בעמדה  היא  גם  תומכת 

 39בתחום עיסוקיהן. 

( יש  core platform serviceשכאשר מגדירים פלטפורמות המספקות שירות חשוב )  סבורה  ITREוועדת   -

  40)אינטרנט של הדברים(.  IOT-לקחת בחשבון את ההתפתחותיות בתחום ה

 
34 European competition network.  
35 Germany, France and Netherlands opinion.  
36 CERRE opinion.  
37 EFF opinion.  
38 ECON opinion.  
39 JURI opinion.  
40 ITRE opinion.  

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/DMA%20-%20Joint%20EU%20NCAs%20paper.pdf
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2021/05/27/strengthening-the-digital-markets-act-and-its-enforcement
https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/
https://www.eff.org/deeplinks/2020/12/eus-digital-markets-act-there-lot-room-improvement
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693727_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AD-693907_EN.pdf
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)   JURIוועדת   - חשוב  שירות  המספקות  פלטפורמות  סוגי  של  סגורה  רשימה  לקביעת   core)מתנגדת 

platform services.41   

סבורה שהרגולציה צריכה לחול אוטומטית על כל פלטפורמה העומדת בתנאים שנקבעו    JURIוועדת   -

 42בחוק גם לפני שזו סיפקה נתונים המאששים את הגדרתה כשומרת סף. 

  cosystemE.43שיש להוסיף קטגוריה נוספת לבחינת שומרות סף:  סבור Cerreמכון המחקר  -

 (:interoperability( ויכולת פעולה הדדית )data portability) ניידות של מידע

מבקשת  ITRE  (Committee on Industry, Research and Energy uropean parliamentE  )וועדת   -

עבור   רק  ולא  ומדיה,  הודעות  שירותי  עבור  גם  הדדית  פעולה  יכולת  של  גבוהים  סטנדרטים  להבטיח 

( נלווים  לכלל    ancillary services .)44שירותים  זו  הוראה  להרחיב  מבקש  הדיגיטאלית  החזית  ארגון 

לדעה זו מצטרפת גם הקואליציה    45(. core platform servicesחשוב )הפלטפורמות המספקות שירות  

 46 לשווקים מקוונים תחרותיים.

להגביל את יכולתם של מבקשת    JURI  (on Legal Affairs CommitteeEuropean Parliament )וועדת   -

(. הוועדה  article 5(1)יעבור בין שירותים של שומרת הסף )  שלהםלהסכים שמידע פרטי  משתמשי הקצה  

  47שכאשר ניתנת למשתמש יכולת הסכמה, לרוב הפלטפורמות מנצלות זאת.  סבורה

שה  - כך  על  מצביע  הדיגיטאלית  החזית  עדיין    DMA-ארגון  הינך  אם  רק  נתונים  של  ניידות  מאפשר 

משתמש בשתי הפלטפורמות. כלומר, אינך יכול להעביר את רשימת חברייך מפייסבוק לרשת חברתית  

  48אחרת אם אינך משתמש בפייסבוק יותר. 

 תחרותיות:בהנוגעות  הוראות 

כמו כן, הוועדה מבקשת    49מבקשת לאסור על פלטפורמות להתקין שירותי ברירת מחדל.   ECONוועדת   -

או הפעלה   גם להתקנה  של הפלטפורמות  עצמית  ותמיכה  שיווק  על  האיסור  ברירות  להרחיב את  של 

 מחדל.  

אשר    ECONוועדת   - הפלטפורמות  לכל  להוגנות  והדרישה  הפליה  על  האיסור  את  להרחיב  מבקשת 

  50מספקות שירות חשוב ולא רק לחנויות אפליקציות. 

ור על כל פעולה שמובילה לתלות של משתמשים בפלטפורמה או אשר מובילה  מבקשת לאס  ITREוועדת   -

 51כפוי של משתמשים. bundling)לאיגוד)

 
41 JURI opinion. 
42 JURI opinion. 
43 CERRE opinion.  
44 ITRE opinion. 
45 EFF opinion. 
46 Coalition for competitive digital markets.  
47  JURI opinion. 
48 EFF opinion. 
49 ECON opinion. 
50 ECON opinion. 
51 ITRE opinion. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693727_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693727_EN.pdf
https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AD-693907_EN.pdf
https://www.eff.org/deeplinks/2020/12/eus-digital-markets-act-there-lot-room-improvement
https://competitivedigitalmarkets.eu/#research
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693727_EN.pdf
https://www.eff.org/deeplinks/2020/12/eus-digital-markets-act-there-lot-room-improvement
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AD-693907_EN.pdf
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מבקשת להוסיף בכל מקום שניתן כי הוראות החוק והחובות החלות על הפלטפורמות יכללו    JURIוועדת   -

 52אזכור גם של משתמשי קצה וגם של משתמשים עסקיים. 

  BELI  (on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee European Parliament )וועדת   -

יישומי תוכנה או    מערכות הפעלה של צד שלישי, לאפשר  שי  לספק את המידע רוצה לדרוש מפלטפורמות  

  53. (article 6(f)) לפעול ביחד עם שירות הפלטפורמה   שירותים נלווים

שאף    LIBEוועדת   - או  כרונולוגי  סדר  פי  על  תוצאות  יציגו  פלטפורמות  אפשרי,  זה  שכאשר  מבקשת 

  54יאפשרו שימוש במערכות המלצה של צד ג. 

גרמניה, צרפת והולנד חושבות שעל החוק להגדיר בצורה טובה יותר את ההשפעה של החוק על מיזוגים   -

 55של שומרות סף.

 : הנוגעות בהוגנות הוראות 

)  JURIוועדת   - (, אין  recitalsמדגישה שעל אף שמדובר על כך רבות בהצדקות לחוק ובסעיפי הפתיחה 

  56הוראה בחוק הנוגעת בהוגנות.

 57מבקשת ששירותי שומרות הסף, ובמיוחד ממשקים, יהיו נגישם לאנשים עם מוגבלויות.  LIBEוועדת  -

 :ושקיפות אפשרויות דיווחבהנוגעות  הוראות 

מבקשת להקים מנגנון דיווח שיאפשר לצדדים שלישיים לדווח על מידע שימושי הנוגע    ECONוועדת   -

בהוראות החוק עמידתן  ועל  הסף  שומרות  הפלטפורמות ו  58;להתנהגות  על  חובה    כך  מבקשת להקים 

( האירופי  האיחוד  לנציבות  לדווח  עומדות  European commissionשיידרשו  הן  בהן  הדרכים  על    )

 59ברגולציה.

 הנוגעות בציות: הוראות 

מבקשת להרחיב את חובות הציות ולשם כך מבקשת שכל פלטפורמה תצטרך למנות קצין    ECONוועדת   -

  60ציות שמטרתו תהיה לשמור על קשר על הרגולטור ולבדוק שהחברה עומדת בהוראות החוק. 

ממליץ שנציבות האיחוד תבדוק כל כמה זמן האם הוראות החוק אכן משיגות את    erreCמכון המחקר   -

  61מטרתן. 

 
52 JURI opinion. 
53 LIBE opinion.  
54 LIBE opinion. 
55 Germany, France and Netherlands opinion. 
56  JURI opinion. 
57 LIBE opinion. 
58 ECON opinion. 
59 ECON opinion. 
60 ECON opinion. 
61 CERRE opinion. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693727_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AD-693946_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AD-693946_EN.pdf
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2021/05/27/strengthening-the-digital-markets-act-and-its-enforcement
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693727_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AD-693946_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_EN.pdf
https://cerre.eu/publications/the-european-proposal-for-a-digital-markets-act-a-first-assessment/
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סף להיכנס להסדרים חוזיים עם משתמשים עסקיים    LIBEוועדת   - חובה שתדרוש משומרות  מציעה 

ג'    5,6בכדי להבטיח שהחובות שמצוינות בסעיפים   יאכפו במקרה בו המוצר הסופי יסופק על ידי צד 

  62תי הפלטפורמה.באחד משירו 

 הנוגעות בפרסום ופרופיילינג:  הוראות 

  63מבקשת לקבוע איסור על מעקב מסחרי למטרות הקמת פרופיל לצרכנים. ITREוועדת   -

 

 

 

 

 

 

וניתוחים של יוזמות חקיקה   Digital Market Act-עדכונים על התפתחות הצעת חוק הל 

 : , בקרו בעמודנוספות בתחום הרגולציה של שירותים מקוונים ופלטפורמות

 services-digital-https://www.isoc.org.il/regulating 

 

 
62  LIBE opinion. 
63 ITRE opinion.   

https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AD-693946_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AD-693907_EN.pdf
https://www.isoc.org.il/regulating-digital-services

