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Konkurrencepolitik til støtte for den grønne pagt 

Indkaldelse af bidrag 

Introduktion 

Den europæiske grønne pagt har til formål at omdanne EU til et retfærdigt og velstående samfund 
med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi. Målet er, at Europa skal være det 
første klimaneutrale kontinent i 2050, hvor den økonomiske vækst afkobles fra ressourceforbruget. 
Coronaviruspandemien gør disse ambitioner mere relevante end nogensinde før. Kommissionen har 
fremlagt en omfattende genopretningsplan for Europa, der skal afhjælpe de økonomiske og sociale 
skader forårsaget af pandemien og kickstarte genopretningen af Europa i overensstemmelse med 
målene for den grønne og digitale omstilling.  

Som ledende næstformand har Margrethe Vestager understreget følgende: "For at det kan lykkes, skal 
alle i Europa gøre deres del – alle enkeltpersoner og alle offentlige myndigheder Det gælder også dem, 
der skal håndhæve konkurrencelovgivningen."  

Formålet med EU's konkurrenceregler er at fremme og beskytte den effektive konkurrence på 
markederne og sikre effektive resultater til gavn for forbrugerne. Konkurrencedygtige markeder 
tilskynder virksomhederne til at producere med de laveste omkostninger, til at investere effektivt og 
til at tænke nyt og indføre mere energieffektive teknologier. Et sådant konkurrencemæssigt pres er et 
stærkt incitament til at udnytte vores planets knappe ressourcer effektivt, og det supplerer miljø- og 
klimapolitikker og -regulering, der har til formål at internalisere miljøomkostninger. 
Konkurrencepolitikken hjælper således i sig selv med til at gøre grønne politikker effektive, idet den 
bidrager til effektive og konkurrencedygtige resultater på markedet.  

Konkurrencepolitikken går ikke forrest med hensyn til bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse 
af miljøet. Her findes der bedre, langt mere effektive måder, f.eks. regulering og beskatning. 
Konkurrencepolitikken kan imidlertid supplere forordningen, og spørgsmålet er, hvordan det kan gøres 
mest effektivt. Kommissionen er ansvarlig for håndhævelsen af konkurrencereglerne på grundlag af 
dens beføjelser i henhold til traktaten og gældende afledt EU-ret under nøje overvågning af EU's 
retsinstanser. Det betyder, at konkurrencepolitikkens bidrag til den grønne pagt kun kan ydes inden 
for disse klart definerede grænser, med mindre der sker ændringer i den eksisterende retlige ramme. 

Formålet med denne indkaldelse af bidrag er at indsamle idéer og forslag fra alle, herunder 
konkurrenceeksperter, den akademiske verden, erhvervslivet, miljøgrupper og 
forbrugerorganisationer. Bidragene vil indgå i en konference i begyndelsen af næste år, hvor disse 
forskellige perspektiver samles.  

Del 1: Kontrol med statsstøtte  

Statsstøttereglerne tillader støtte til de prioriterede akser i den grønne pagt (dekarbonisering, 
energieffektivitet, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, nulemissionsmål). De har tidligere gjort det 
lettere at foretage grønne investeringer og samtidig begrænse de konkurrencefordrejende virkninger 
af statsstøtte, og det skal nu gennem en evaluering undersøges, om de kan gøre det på en endnu bedre 
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måde i fremtiden1. Disse evalueringer vil danne grundlag for en fuldstændig opdateret ramme, så 
offentlige myndigheder kan bidrage til at nå målene for omstillingen til en grøn økonomi, samtidig med 
at de begrænsede offentlige midler udnyttes bedst muligt.  

Statsstøttekontrollen vedrører vurderingen af en støtteforanstaltnings forenelighed med det indre 
marked. Vurderingen af en støtteforanstaltnings forenelighed har traditionelt set haft fokus på at 
skabe balance mellem dens negative virkninger for samhandlen og konkurrencen på det fælles marked 
og dens positive virkninger i form af et bidrag til opnåelse af et veldefineret mål af fælles interesse. 
Afvejningen af disse virkninger tager hensyn til støttens virkninger ved hjælp af en test, der traditionelt 
er blevet opdelt i nedenstående kriterier2.  

• Støtteforanstaltningen skal være rettet mod et veldefineret mål af fælles interesse.   

• Støtten skal føre til en væsentlig forbedring, som markedsmekanismerne ikke i sig selv kan 
frembringe, f.eks. afhjælpning af et markedssvigt eller et retfærdigheds- eller 
samhørighedsproblem. 

• Støtten skal være et politisk redskab, der egner sig til at opfylde det pågældende politiske mål.  

• Støtten skal have en tilskyndende virkning, dvs. ændre virksomhedens adfærd på en sådan 
måde, at den iværksætter yderligere aktiviteter, som den ikke ville have iværksat uden støtten.   

• Støtteforanstaltningen skal være forholdsmæssig, dvs. være begrænset til det minimum, der 
er nødvendigt for at fremkalde den yderligere investering eller aktivitet.   

• Konkurrencefordrejningerne og påvirkningen af samhandelen mellem medlemsstaterne skal 
være tilstrækkeligt begrænsede, således at den samlede ligevægt er positiv. 

• De relevante afgørelser og oplysninger om støtten skal offentliggøres (gennemsigtighed). 

Som input til debatten om, hvordan statsstøttekontrollen og miljø- og klimapolitikken fungerer 
sammen, og hvordan de kan gøre det endnu bedre, bedes du overveje følgende spørgsmål:  

1. Hvad er de vigtigste ændringer, du ønsker at se i det nuværende statsstøtteregelsæt for at 
sikre, at det støtter den grønne pagt fuldt ud? Hvor det er muligt, bedes du angive eksempler 
på steder, hvor du mener, at de nuværende statsstøtteregler ikke i tilstrækkelig grad støtter 
en grønnere økonomi, og/eller hvor de nuværende statsstøtteregler gør det muligt at yde 
støtte, der er i strid med miljømålsætningerne.  

2. Hvis du mener, at lavere statsstøtte eller færre statsstøtteforanstaltninger bør godkendes for 
aktiviteter med en negativ miljøpåvirkning, hvordan synes du så, at det skal gøres? 

a. Hvilke muligheder har medlemsstaterne eller støttemodtageren for at afbøde de 
negative virkninger i forbindelse med projekter, der har en negativ indvirkning på 
miljøet? (F.eks.: Hvis en investering i bredbånd/jernbaner kan påvirke biodiversiteten, 
hvordan kan det så sikres, at biodiversiteten bevares under arbejdet? Eller hvis et 
vandkraftværk ville bringe fiskebestandene i fare, hvordan kan man så beskytte 
fiskene?) 

                                                            
1 Disse retningslinjer og statsstøtteregler skal gennem offentlige høringer, der er tilgængelige på 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html 
2 De mulige konsekvenser af Domstolens dom i sag C 594/18 P, Østrig mod Kommissionen, (i det følgende 
"Hinkley Point") af 22. september 2020 skal tages i betragtning.    

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
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3. Hvis du mener, at der bør gives mere statsstøtte til miljømål, hvordan synes du så, at det bør 
gøres?  

a. Bør der tillades mere støtte (eller støtte under lettere vilkår) til miljøvenlige projekter 
end til sammenlignelige projekter, som ikke giver de samme fordele ("grøn bonus")? 
Hvis ja, hvordan bør denne grønne bonus så defineres?  

b. Hvilke kriterier bør indgå i vurderingen af en grøn bonus? Kan du give konkrete 
eksempler, hvor en grøn bonus efter din mening ville være berettiget, sammenlignet 
med eksempler, hvor den ikke ville være berettiget? Begrund venligst dine valg.  

4. Hvordan bør vi definere positive miljømæssige fordele?  

a. Bør det ske under henvisning til EU-taksonomien3, og hvis ja, bør det så ske under 
henvisning til alle bæredygtighedskriterier i EU-taksonomien? Eller ville det være 
tilstrækkeligt med enhver form for miljøfordele? 

Del 2: Kartelregler  

EU's kartelregler forbyder virksomheder at udøve konkurrenceforvridende praksis, f.eks. 
konkurrencebegrænsende aftaler eller misbrug af dominerende stilling. Kartelreglerne anvendes 
parallelt af Kommissionen, de nationale konkurrencemyndigheder og de nationale domstole.  

EU's kartelregler bidrager allerede til den grønne pagts mål ved at sanktionere begrænsende adfærd, 
som f.eks. begrænsninger i udvikling eller udrulning af rene teknologier eller udelukkelse af adgang til 
vigtig infrastruktur såsom højspændingsledninger, som er afgørende for udrulningen af 
offshorevindmølleparker og andre vedvarende energikilder. EU's kartelregler bidrager også til den 
grønne pagts mål ved at lette energiens frie bevægelighed på tværs af grænserne baseret på 
konkurrence mellem energioperatørerne og en mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne. 
Håndhævelsesforanstaltninger vedrørende transport kan også bidrage til at gøre industrien og 
økonomien grønnere. 

Virksomhederne kan bidrage til den grønne pagt ved at gøre en fælles indsats og gå videre end de 
bindende standarder. Standardiseringsaftaler giver ofte betydelige positive virkninger, navnlig ved at 
gøre det muligt at udvikle nye og forbedrede produkter eller markeder eller forbedre 
leveringsbetingelserne.  Når virksomhederne opnår enighed om standarder, kan de træffe 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at fordelene ved en standard ikke ledsages af unødvendige 
begrænsninger af den sunde konkurrence. For eksempel bør en standard anvendes på en gennemsigtig 
og ikke-diskriminerende måde. Den bør være tilgængelig for alle interesserede virksomheder, 
herunder dem, der også ønsker at anvende alternative standarder eller teknologier, og den bør ikke 
give mulighed for udveksling af kommercielt følsomme oplysninger eller for at skjule karteller4.  

                                                            
3 EU's taksonomiforordning (forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020, EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13) indfører et 
EU-klassificeringssystem til fremme af bæredygtige investeringer. I henhold til EU-taksonomien vil de fleste 
økonomiske aktiviteter blive screenet, og der vil blive fastsat kriterier (for emissionsniveauet, for 
genvindingsgraden, for kravene til vandforvaltning osv.) pr. aktivitetsområde for at afgøre, om det kan mærkes 
som bæredygtigt af investorer og kapitalforvaltere. Selv om klassificeringen ikke finder anvendelse på statsstøtte, 
kunne den give delvis vejledning med hensyn til identificering af projekter med store miljømæssige fordele eller 
med høj grad af bæredygtighed. 
4 Se retningslinjerne for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på 
horisontale samarbejdsaftaler, EUT C 11/1 af 14.1.2011(retningslinjer for horisontalt samarbejde), stk. 280-283 
og stk. 293.   
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Aftaler, der forfølger bæredygtighedsmål, kan i princippet også nyde godt af Kommissionens 
gruppefritagelsesforordninger, 5så længe de ikke indeholder alvorlige begrænsninger, og når 
aftaleparternes fælles markedsandele ikke overstiger bestemte tærskler. 

Den aktuelle debat har til formål at fastslå, om der fortsat er hindringer for ønskværdige aftaler, der 
støtter målene i den grønne pagt, og hvordan sådanne hindringer i så fald bedst kan imødegås.  

Som input til debatten om, hvordan kartelpolitikken og miljø- og klimapolitikken fungerer sammen, 
og hvordan de kan gøre det endnu bedre, bedes du overveje følgende spørgsmål:  

1. Giv konkrete eller teoretiske eksempler på ønskeligt samarbejde mellem virksomheder som 
støtte til målene i den grønne pagt, som ikke kunne gennemføres på grund af EU's kartelrisici. 
Du bedes navnlig forklare, under hvilke omstændigheder samarbejde frem for konkurrence 
mellem virksomheder fører til grønnere resultater (f.eks. grønnere produkter eller 
produktionsprocesser).  

2. Bør der gives yderligere præciseringer og tryghed vedrørende karakteristikken af aftaler, der 
tjener målene i den grønne pagt uden at begrænse konkurrencen? I hvilken form bør sådanne 
præciseringer i så fald gives (generelle politiske retningslinjer, vurdering fra sag til sag, 
meddelelse om håndhævelsesprioriteter...)? 

3. Er der omstændigheder, hvor forfølgelsen af den grønne pagts målsætninger ville begrunde 
begrænsende aftaler, der går videre end den nuværende håndhævelsespraksis?  I så fald bedes 
du forklare, hvordan den nuværende håndhævelsespraksis kan udvikles med henblik på at 
imødekomme sådanne aftaler (dvs. hvilke af den grønne pagts mål ville berettige til en specifik 
behandling af begrænsende aftaler? Hvordan kan opfyldelsen af den grønne pagts mål 
adskilles fra andre vigtige politiske mål, såsom jobskabelse eller andre sociale mål?).  

Del 3: Kontrol med virksomhedssammenslutninger 

I henhold til EU's fusionsforordning har Kommissionen til opgave at vurdere, om 
virksomhedsomstruktureringer, dvs. fusioner og overtagelser af en vis størrelse, hæmmer den 
effektive konkurrence betydeligt på det indre marked. Sådanne omstruktureringer er generelt 
velkomne, i det omfang de ikke har skadelige virkninger og bidrager til at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, forbedre vækstbetingelserne og højne levestandarden i EU.  

Kommissionen har dog til opgave at sikre, at disse transaktioner ikke varigt skader konkurrencen på 
det indre marked. En fusion kan føre til varige skader på konkurrencen ved f.eks. at fjerne 
konkurrencebetingede begrænsninger mellem virksomheder.  Mere specifikt kan fusioner fjerne 
presset blandt virksomhederne for at være nyskabende med hensyn til produkters eller 
produktionsprocessers bæredygtighedsaspekter, navnlig på markeder, hvor sidstnævnte er en vigtig 
konkurrencefaktor.  

Forbrugerpræferencer er et centralt aspekt i vurderingen af fusionens virkning, både med hensyn til at 
identificere de relevante produktmarkeder og analysere, i hvilket omfang de fusionerende selskaber 

                                                            
5 Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.  
EUT L 102, 23.4.2010, s.1; Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 af 14. december 2010 om anvendelse 
af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og 
udviklingsaftaler (EUT L 335 af 18.12.2010, s. 36); Kommissionens forordning nr. 1218/2010 af 14. december 
2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten på kategorier af specialiseringsaftaler (EUT L 335 af 
18.12.2010, s. 43). 
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konkurrerer med hinanden og mod andre virksomheder. I dag spiller miljø- og bæredygtighedshensyn 
en stadig større rolle i denne henseende.   

Markedsafgrænsning er et redskab til at identificere og definere de områder, hvor virksomhederne 
konkurrerer. Afgrænsning af markederne for både produkter og geografiske områder gør det muligt at 
fastsætte en ramme for vurdering af en transaktions indvirkning på konkurrencen og forbrugernes 
velfærd6. Et relevant produktmarked omfatter alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som 
forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og 
anvendelsesformål. I denne forbindelse kan miljøvenlige karakteristika eller bæredygtige 
produktegenskaber forbindes med en højere produktkvalitet og udgøre en differentierende faktor i 
forbrugernes øjne. 

Forskning og teknologiske fremskridt er afgørende for den økonomiske udvikling. Målet om at fremme 
en bæredygtig udvikling kræver beskyttelse og fremme af innovation, således at virksomhederne 
udvikler nye og bedre teknologier, produkter og knowhow, som f.eks. kan bidrage til at reducere 
emissionsniveauerne eller skabe andre bæredygtigheds- eller miljøforbedringer. Fusionskontrol sikrer, 
at der ikke sker tab af innovation som følge af fusioner mellem konkurrenter, som ellers ville fortsætte 
med at medføre fordele. 

Som input til debatten om, hvordan fusionspolitikken og miljø- og klimapolitikken fungerer sammen, 
og hvordan de kan gøre det endnu bedre, bedes du overveje følgende spørgsmål:  

1. Ser du situationer, hvor en fusion mellem virksomheder kan være til skade for forbrugerne, 
idet den begrænser deres valg af miljøvenlige produkter og/eller teknologier? 

2. Mener du, at håndhævelse af fusioner vil kunne bidrage til at beskytte miljøet og målene 
for bæredygtig udvikling i den grønne pagt? Forklar i så fald hvordan.  

Praktiske oplysninger: 

Dette dokument indeholder en række spørgsmål, der er inddelt i tre dele, som hver dækker ét af de 
tre konkurrenceretlige instrumenter: karteller, kontrol med statsstøtte og kontrol med fusioner.   

Du kan i dit bidrag svare på alle eller kun bestemte dele eller spørgsmål. I den forbindelse bedes du 
sørge for, at dine svar præcist besvarer det pågældende spørgsmål. Giv konkrete eksempler samt 
kvantificering, hvor det er muligt. 

Hvis dit bidrag er på over 20 sider, bedes du vedlægge et resumé. 

Send dine bidrag til COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu senest den 20. november 2020. 

Send venligst kun ikke-fortrolige oplysninger.  

 

                                                            
6 Se vejledningen i Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med 
Fællesskabets konkurrenceret (EFT C 372 af 9.12.1997). 
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