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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

העעת חוק משק הגז הטבעי)תיקון מם׳  ,(2התשם״ג2003-
תיקון סעיף י

.1

בחוק משק הגז הטבעי ,התשם״ב) '2002-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי ההגדרה

״ועדת ערר״ יבוא:
״״חברה ממשלתית״  -חברה ממשלתית ,חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת,
בהג1רתן בחוק החברות הממשלתיות.״
תיקון סעיף *

.2

תיקון סעיף 8

.3

בסעיף  4לחוק העיקרי -
)4(1בסעיף קטן  ,(10Xלפגי ״תאגיד״ יבוא ״תאגיד שבעל רישיון הולכה הוא בעל
שליטה או בעל זיקה בו ,למעט תאגיד שהשר התיר לו לעסוק במכר או בשיווק לפי
הוראות סעיף קטן)ג ,(1יכן״ ,ובמקום ״בפסקאות )ו( ו־)(2״ יבוא ״בפסקה )(2״;
)(2

אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)גו( ניתן רישיון חלוקה לפי הוראות סעיף 11א ,ומצאו השרים בי אין גורם
מהמגזר הפרטי דזעוםק או המעוניין לעסוק במכר או בשיווק של גז טבעי
לצרכנים מסוימים ,רשאי השר ,על אף הוראות סעיף קטן )אץ (5ובלי לגרוע
משאר הוראות סעיף קטן)א( ,להתיר לבעל רישיון החלוקה או לתאגיד שבעל
רישיון החלוקה הוא בעל שליטה או בעל זיקה בו לעסוק במכר או בשיווק של גז
טבעי לאותם צרכנים ,אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן )ג( ,ובתנאים
שיקבע.״

בסעיף )8ב( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1חברה ממשלתית:״.

החלפת סעיף 9

במקום סעיף  9לחוק העיקרי יבוא:
״ההליכים למתן
רישיון הולכה

) .9א(

על מתן רישיון הולכה יחולו הוראות סעיפים  4 ,2ו־5א לחוק

חובת המכרזים ,התשנ״ב , 1992-ותקנות חובת המכרזים ,התשנ״ג993-ו
2

5

)בסעיף זה  -התקנות( ,בשינויים המחויבים ,בשינויים שיקבעו השרים ,וכן
בשינויים אלה:
דברי
סעיף )4א( לחוק משק הגז הטבעי,
סעיף 2
התשם״ב) 2002-להלן  -החוק( ,קובע
בפסקאות ) (4ו־) (5שבו כי לא יעסקו במכר ובשיווק של
גז טבעי תאגיד שבעל רישיון הולכה הוא בעל שליטה או
בעל זיקה בו או תאגיד שבעל שליטה בבעל רישיון
הולכה הוא בעל שליטה בו.
סעיף )4ג( לחוק קובע בין השאר כי בעל רישיון
חלוקה לא יעסוק במכר או בשיווק אלא באמצעות
תאגיד נפרד.
מוצע לאפשר לשר להתיר לבעל רישיון חלוקה
שניתן לפי הוראות סעיף ווא המוצע או לתאגיד שבעל
רישיון החלוקה הוא בעל שליטה או בעל זיקה בו ,לעסוק
במכר או בשיווק של גז טבעי לצרכנים מסוימים ,וזאת גם
כאשר בעל רישיון הולכה שולט בו או בעל זיקה בו.
סייח התשס״ב ,עמי  87) 55ו(.
סייח התשנ״ב ,עמ׳ .114
סייח התשנ״ג ,עמי .826
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הסבר
סעיף  9לחוק קובע כי רישיון הולכה ,יעתן
סעיף 4
על פי מכרז .בעת חקיקת החוק התנהלו
הליכי מכרז לבחירת חברה שתקים ותפעיל מערכת
הולכה ארצית של גז טבעי .נסיבות שונות הביאו למצב
שלמכרז הוגשה הצעה אחת בלבד ובסופו של דבר,
החברה שעמדה בראש הקבוצה שהגישה את ההצעה
החליטה לפרוש מן ההליך ,והמכרז הסתיים בלא בחירת
זוכה.
התיקון המוצע נועד לאפשר מתן רישיון במכרז
סגור או בלא מכרז בהתאם לתקנות חובת המכרזים,
התשנ״ג993-ו ,בשינויים כפי שיקבעו השרים ובשינויים
נוספים.
וזה נוסחו של סעיף  ,9שמוצע להחליפו:
״רישיון הולבה על פי מברז
) .9א( רישיון הולכה יינתן על פי מכרז שתפרסם
ועדת המכרזים שתמונה בידי מי שהממשלה הסמיכה
לכך.
הצעות חוס  -הממשלה  .40י״ד בתמוז התשס״ג14.7.200* .

)ו(

הסמכויות

הנתונות

לועדת

המכרזים

וועדת

הפטור

כמשמעותן בתקנות יהיו נתונות לועדת מכרזים בין־משרדית
כמשמעותה בתקנות ,ובלבד שתכלול מספר שווה של נציגים
ממשרד האוצר וממשרד התשתיות הלאומיות,-

ז

י

)(2

הועדה האמורה בפסקה )ו( תהיה מוסמכת להחליט על

עריכת מברז סגור אף שלא מתקיימים התנאים שנקבעו לכך
בתקנות.
)ב(

השר ייתן את הרישיון למי שועדה כאמור בסעיף קטן)א( בחרה

בו ,ואם ניתן הרישיון על פי מכרז  -בהרנאם לתנאי המכרז.״
.5

אחרי סעיף  11לחוק העיקרי יבוא:
)א(

הוספת סעיף ו וא

על אף הוראות סעיף )8ב^( ,מצאו השרים כי קיימים צרכים

•רישיון לחברה

ו1א.

ממשלתית

דחופים של משק האגרגיה ,רשאי השר לתת רישיון לחברה ממשלתית,
ובלבד שרישיון הולכה ייגתן לפי הוראות סעיף קטן זה רק לאחר שגובהו
השדים כי הליך שנערך לפי הוראות סעיף  9לא הביא לבחירת בעל
רישיון.
)ב( )ו(

על אף הוראות סעיף )8בץי( וrדxוג ובלי לגרוע מהוראות

סעיף קטן)א( ,רשאי השד לתת רישיון .חלוקה לגבי רשת חלוקה
מסוימת ,לחברה שבעל רישיון הולכה שגיתן לפי הוראות סעיף
קטן )א( הוא בעל שליטה או בעל זיקה בה ,ובלבד שמצאו
השרים כי קיימים צרכים דחופים של משק האגרגיה ,וכי אין
גורם מהמגזר הפרטי המעוגיין להקים את רשת החלוקה
האמורה והעומד בדרישות שגקבעו-לפי סעיף  1ו.
)(2

רישיון חלוקה לפי סעיף קטן זה יינתן בתגאים שיאפשרו

הפעלת רשת החלוקה בעתיד על ידי גורם מהמגזר הפרטי
שיהיה מעוגיין להפעיל את רשת החלוקה האמורה ושיעמוד
בדרישות שנקבעו לפי סעיף ו ו.
)ג(

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  ) 8ב ^ ו־)) ,(3ג(

ו־)דץ.(2
דברי
)ב( נערך מכרז ,ייתן השר את הרישיון בהתאם
לתנאי המכרז למי שועדת המכרזים בחרה בו.״
סעיף )8בץו( לחוק אוסר מתן רישיונות לפי
דסעין* 5
החוק לחברה ממשלתית .סעיף )8דץו(
,
לחוק אוסר מתן רישיון חלוקה למי שבעל רישיון הולכה
שולט בו או בעל זיקה בו.
באשר מתקיימים צרכים דחופים של משק
האנרגיה ,מוצע להסמיך את שר התשתיות הלאומיות:
 לפי הוראות סעיף 11א)א( ,לתת רישיון לחברהממשלתית ,ובלבד שלענין רישיון הולכה נוכח השר יחד

הסבר
עם שר האוצר בי הליך שהתקיים לפי החוק לבחירת
בעל רישיון ,לא צלח:
 לפי הוראות סעיף 11א)ב> ,לתת רישיון חלוקהלחברה שבעל רישיון הולכה לפי סעיף ווא)א( המוצע
הוא בעל שליטה או בעל זיקה בה ,ובלבד שמצא השר
יחד עם שר האוצר שאין גורם במגזר הפרטי המעוניין
ויכול לפי החוק להקים את רשת החלוקה .עם זאת מוצע
כי רישיון החלוקה יינתן בתנאים שיאפשרו בעתיד
הפעלת רשת החלוקה על ידי גורם מהמגזר הפרטי.

)ד(

על רישיון שניתן לפי סעיף זה ועל בעל הרישיון יחולו ,בכפוף

להוראות סעיף זה ,ההוראות לפי חוק זה בפי שהן חלות ע ל רישיון מסוגו
ועל בעלו ,ולענין רישיון הולכה  -ההוראות החלות ע ל רישיון באמור
שניתן לפי סעיף  9ועל בעלו.״
הוספת סעיף 0יא

.6

בפרק ט׳ לחוק העיקרי ,לפני סעיף  91יבוא:
למען הסר ספק ,אין בהוראות חוק זה בדי למנוע מן המדינה,

״הקמה על ידי

90א.

המדינה

בעצמה או באמצעות תאגיד שאינו בעל רישיון ,כאשר הדבר דרוש בשל
צרכים דחופים של משק האנרגיוז ,להקים מערכת הולכה או רשת חלוקה,
או חלקים מהן ,ובלבד שיופעלו על ידי בעל רישיון הולכה או חלוקה ,לפי
הענין :לענין זה יהיו למדינה הזכויות ,הסמכויות והחובות שיש לבעל
רישיון לפי פרקים ג׳ ו־ה׳ ,בשינויים המחויבים.״

דברי
כמו כן מוצע לקבוע כי יחולו על רישיון שניתן לפי
הסעיף המוצע הוראות החוק החלות על רישיון מסוגו
וכי לענין רישיון הולכה יחולו ההוראות החלות על
רישיון כאמור שניתן לפי הוראות סעיף  9לחוק.
מאחר שהליכים למתן רישיון לחברה
סעיף 6
פרטית או לחברה ממשלתית עלולים
להתארך ,וכדי שלא לעכב את תחילת השימוש בגז טבעי
במשק האנרגיה בשל כך ,ייתכן בי הממשלה תבחר
להקים בעצמה חלקים של מערכת ההולכה או רשת
החלוקה .מוצע להבהיר כי החוק אינו מונע זאת ,וכי
המדינה יכולה לעשות זאת גם באמצעות גורמים
מטעמה )הן ממשלתיים והן פרטיים( בלא צורך במתן
רישיון ,ולפיכך ההגבלות החלות לפי החוק על מתן
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הסבר
רישיון ,לרבות לענין בעלויות צולבות ,לא יחולו לענין
זה ,ובלבד שהפעלת מערבת ההולכה או רשת החלוקה
תיעשה על ידי בעל רישיון הולכה או חלוקה ,לפי
הענין.
כן מוצע לקבוע כי יהיו למדינה הזכויות,
הסמכויות והחובות שיש לבעל רישיון לפי פרקים ג׳ וה׳
לחוק ,הקובעים ,בין השאר ,הוראות לענין הקמת מיתקני
גז וזכויות במקרקעין לצורך הקמת מיתקנים כאמור .יצוין
כי לתאגיד שאינו בעל רישיון ,שיפעל מטעם המדינה
להקמת המערכת ,לא יהיו זכויות בעלות או זכויות
אחרות במערכת.
הצעת חוק דומה פורסמה בהצעות חוק התשם״ג,
ענו  ,257מיום ח׳ בכסלו התשם־ג )ב 1בנובמבר ,(2002
והיא מתפרסמת כעת בשנית.

הצעות חוק  -הממשלה  ,40י״ד בתמוז התשם״ג14.7.2005 ,

