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Konkurentsipoliitika, mis toetab rohelist kokkulepet 

Osalemiskutse 

Sissejuhatus 

Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on muuta EL õiglaseks ja jõukaks ühiskonnaks, kus on 
kaasaegne, ressursitõhus ja konkurentsivõimeline majandus. Eesmärk on, et Euroopast saaks 2050. 
aastaks esimene kliimaneutraalne kontinent, kus majanduskasv on ressursside kasutamisest 
lahutatud. Koroonaviiruse pandeemia muudab need eesmärgid veelgi olulisemaks. Euroopa Komisjon 
on esitanud ulatusliku Euroopa majanduse elavdamise kava, et aidata parandada pandeemia 
põhjustatud majanduslikku ja sotsiaalset kahju ning käivitada Euroopa majanduse elavdamine 
kooskõlas rohe- ja digiülemineku kaksikeesmärgiga.  

Juhtiv asepresident Vestager on rõhutanud: „Edu saavutamiseks peab Euroopas andma oma panuse 
igaüks – iga üksikisik, iga avaliku sektori asutus. Ja see hõlmab ka konkurentsiõiguse täitmise tagajaid.“  

ELi konkurentsieeskirjade eesmärk on edendada ja kaitsta tõhusat konkurentsi turgudel, saavutades 
tarbijate huvides tõhusaid tulemusi. Konkurentsivõimelised turud julgustavad ettevõtteid tootma 
võimalikult odavalt, investeerima tõhusalt ning tegema uuendusi ja võtma kasutusele 
energiatõhusamaid tehnoloogiaid. Selline konkurentsisurve on võimas stiimul meie planeedi nappide 
ressursside tõhusaks kasutamiseks ning see täiendab keskkonna- ja kliimapoliitikat ja -eeskirju, mille 
eesmärk on võtta arvesse keskkonnakulusid. Aidates saavutada tõhusaid ja konkurentsivõimelisi 
turutulemusi, tõhustab konkurentsipoliitika seega iseenesest keskkonnahoidlikku poliitikat.  

Konkurentsipoliitika ei ole kliimamuutuste vastu võitlemisel ja keskkonnakaitses esmase tähtsusega. 
Selleks on paremad ja palju tõhusamad viisid, nagu reguleerimine ja maksustamine. 
Konkurentsipoliitika võib siiski reguleerimist täiendada ja küsimus on selles, kuidas seda kõige 
tulemuslikumalt teha. Komisjon vastutab aluslepingust ja kehtivatest ELi teisestest õigusaktidest 
tulenevatest volitustest lähtuvalt konkurentsieeskirjade jõustamise eest ELi kohtute range järelevalve 
all. See tähendab, et ilma kehtiva õigusraamistiku muutmiseta saab konkurentsipoliitika panus 
rohelisse kokkuleppesse toimuda ainult nendes selgelt määratletud piirides. . 

Käesoleva osalemiskutse eesmärk on koguda ideid ja ettepanekuid kõigilt, keda kõnealune küsimus 
puudutab, sealhulgas konkurentsiekspertidelt, akadeemilistelt ringkondadelt, tööstuselt, 
keskkonnaorganisatsioonidelt ja tarbijaorganisatsioonidelt. Seda sisendit kasutatakse järgmise aasta 
alguses toimuval konverentsil, mis koondab need erinevad vaatenurgad kokku.  

1. osa. Riigiabi kontroll  

Riigiabi eeskirjad võimaldavad toetada rohelise kokkuleppe prioriteetseid suundi (süsinikuheite 
vähendamine, energiatõhusus, säästev liikuvus, ringmajandus, nullsaaste eesmärk). Riigiabi eeskirjad 
on hõlbustanud keskkonnahoidlikke investeeringuid, piirates samal ajal minevikus antud riiklike 
toetuste moonutavat mõju, ning on praegu avatud läbivaatamiseks, et näha, kas tulevikus saaks seda 
veelgi paremini teha1. Kõnealused läbivaatamised on aluseks täielikult ajakohastatud tugiraamistikule, 
                                                            
1 Suuniste ja riigiabi eeskirjade üle toimuvad avalikud konsultatsioonid, mis on kättesaadavad aadressil 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
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mis võimaldab riigiasutustel aidata kaasa rohelisele majandusele ülemineku eesmärkide 
saavutamisele, kasutades samas piiratud riiklikke vahendeid kõige tõhusamalt.  

Riigiabi kontroll on seotud abimeetme siseturuga kokkusobivuse hindamisega. Põhimõtteliselt on 
abimeetme kokkusobivuse hindamine negatiivsete mõjude, mida abi avaldab ühisturul kaubandusele 
ja konkurentsile, tasakaalustamine positiivsete mõjudega, mida see avaldab selgelt kindlaksmääratud 
ühist huvi teeniva eesmärgi saavutamisele. Nende mõjude kaalumisel võetakse arvesse abi mõju, 
kasutades kriteeriumi, mis on traditsiooniliselt jagatud allpool loetletud kriteeriumideks2.  

• Abimeede peab kaasa aitama täpselt määratletud ühist huvi pakkuva eesmärgi saavutamisele.  

• Abi peab tooma kaasa olulise paranemise, mida turg ise ei suuda saavutada, näiteks 
kõrvaldades turutõrke või lahendades võrdsete võimaluste või ühtekuuluvusega seotud 
probleemi. 

• Abi peab olema asjakohane poliitikavahend asjaomase poliitikaeesmärgi saavutamiseks.  

• Abil peab olema ergutav mõju, st see peab muutma ettevõtja käitumist nii, et ta hakkab 
tegelema lisategevusega, mida ta ilma abita ei teeks.  

• Abimeede peab olema proportsionaalne, st piirduma miinimumiga, mis on vajalik 
lisainvesteeringu või -tegevuse ergutamiseks.  

• Konkurentsimoonutused ja mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele peavad olema piisavalt 
piiratud, et üldine tasakaal oleks positiivne. 

• Asjaomased otsused ja teave abi andmise kohta tuleb avalikustada (läbipaistvus). 

Selleks et anda panus arutellu selle üle, kuidas riigiabi kontroll ning keskkonna- ja kliimapoliitika 
koos toimivad ning kuidas nad saaksid seda veelgi paremini teha, selgitage palun järgmisi küsimusi.  

1. Millised on peamised muudatused, mida sooviksite näha kehtivates riigiabi eeskirjades, et 
tagada selle täielik kooskõla rohelise kokkuleppega? Võimaluse korral tooge näiteid 
olukordade kohta, kus Teie arvates ei toeta kehtivad riigiabi eeskirjad piisavalt majanduse 
keskkonnasäästlikumaks muutmist ja/või kus kehtivad riigiabi eeskirjad võimaldavad anda 
keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevat toetust.  

2. Kui leiate, et negatiivse keskkonnamõjuga tegevuste puhul peaks riigiabi tase olema madalam 
või tuleks heaks kiita vähem riigiabimeetmeid, siis kuidas saaks Teie arvates seda teha? 

a. Kuidas saavad liikmesriigid või abisaajad negatiivset mõju leevendada selliste 
projektide puhul, millel on negatiivne keskkonnamõju? (Näiteks: kui investeering 
lairibaühendusse/raudteesse võib mõjutada bioloogilist mitmekesisust, siis kuidas 
oleks võimalik tagada sellise bioloogilise mitmekesisuse säilimine tööde ajal; või kui 
hüdroelektrijaam ohustaks kalapopulatsioone, kuidas saaks kalu kaitsta?) 

3. Kui arvate, et tuleks lubada rohkem riigiabi keskkonnaeesmärkide toetamiseks, siis kuidas 
saaks Teie arvates seda teha?  

                                                            
2 Arvesse tuleb võtta Euroopa Kohtu 22. septembri 2020. aasta otsuse võimalikku mõju kohtuasjas C 594/18 P: 
Austria vs. komisjon (edaspidi „Hinkley Point“).  
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a. Kas keskkonnasäästlikele projektidele tuleks anda rohkem (või lihtsamatel tingimustel) 
abi kui võrreldavatele projektidele, mis ei too samasugust kasu („roheboonus“)? Kui 
jah, siis kuidas tuleks roheboonust määratleda?  

b. Millistest kriteeriumidest tuleks roheboonuse hindamisel lähtuda? Kas võiksite tuua 
konkreetseid näiteid selle kohta, kus Teie arvates oleks roheboonus õigustatud ja kus 
mitte? Palun põhjendage oma valikut.  

4. Kuidas määratleda positiivset keskkonnakasu?  

a. Kas see peaks põhinema ELi taksonoomial3 ja kui jah, siis kas see peaks põhinema kõigil 
ELi taksonoomia kestlikkuskriteeriumidel? Või piisaks igasugusest keskkonnakasust? 

2. osa. Konkurentsieeskirjad  

ELi konkurentsieeskirjadega keelatakse ettevõtjate konkurentsivastane tegevus, näiteks 
konkurentsivastased kokkulepped või turgu valitseva seisundi kuritarvitamine. Konkurentsieeskirju 
kohaldavad paralleelselt Euroopa Komisjon, liikmesriikide konkurentsiasutused ja kohtud.  

ELi konkurentsieeskirjad juba aitavad saavutada rohelise kokkuleppe eesmärke, karistades piiravat 
tegevust, nagu piirangud puhta tehnoloogia väljatöötamisele või kasutuselevõtule või juurdepääsu 
piiramine olulisele taristule, näiteks elektriliinidele, mis on väga oluline avamere tuuleparkide ja 
muude taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks. ELi konkurentsieeskirjad aitavad kaasa ka rohelise 
kokkuleppe eesmärkide saavutamisele, hõlbustades energia vaba piiriülest liikumist, mis põhineb 
energiaettevõtjate vahelisel konkurentsil ja loodusvarade tõhusamal kasutamisel. Transpordiga seotud 
täitemeetmed võivad samuti aidata kaasa tööstuse ja majanduse keskkonnasäästlikumaks 
muutmisele. 

Ettevõtjad saavad rohelisele kokkuleppele kaasa aidata, ühendades jõupingutused, et minna 
siduvatest standarditest kaugemale. Standardimiskokkulepetel on sageli märkimisväärne positiivne 
mõju, eelkõige tänu sellele, et need võimaldavad arendada uusi ja täiustatud tooteid või turge või 
parandada tarnetingimusi. Standardites kokku leppides võivad ettevõtjad kehtestada kaitsemeetmed, 
millega tagatakse, et standardist saadav kasu ei too kaasa ebavajalikke piiranguid tervele 
konkurentsile. Näiteks tuleks standardit kohaldada läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil; see peaks 
olema kättesaadav kõigile huvitatud ettevõtjatele, sealhulgas neile, kes soovivad kasutada ka 
alternatiivseid standardeid või tehnoloogiaid. Samuti ei tohiks see võimaldada tundliku äriteabe 
vahetamist ega kartellide varjamist4.  

Kestlikkuseesmärke järgivad kokkulepped võivad põhimõtteliselt kasu saada ka komisjoni grupierandi 
määrustest,5 kui kokkulepped ei sisalda raskekujulisi piiranguid ja kui kokkuleppeosaliste ühised 
turuosad ei ületa konkreetseid künniseid. 

                                                            
3 ELi taksonoomia määrusega (18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/852, ELT L 198, 22.6.2020, lk 13) on 
kehtestatud ELi klassifitseerimissüsteem kestlike investeeringute hõlbustamiseks. ELi taksonoomia kohaselt 
kontrollitakse enamikku majandustegevusi ja määratakse kindlaks tegevusvaldkonna kriteeriumid (heitkoguste 
tase, ringlussevõtu määrad, veemajandusnõuded jne), et teha kindlaks, kas investorid ja varahaldurid saavad 
seda kestlikuks pidada. Kuigi riigiabi suhtes seda ei kohaldata, võib see klassifikatsioon anda mõningaid suuniseid 
suure keskkonnakasuga või kõrge kestlikkusindeksiga projektide kindlakstegemiseks. 
4 Vt suunised Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohaldatavuse kohta horisontaalkoostöö kokkulepete 
suhtes, ELT C 11/1, 14.1.2011 (horisontaalse koostöö suunised), punktid 280–283 ja 293.  
5 Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 
kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes.  
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Käimasoleva arutelu eesmärk on teha kindlaks, kas on veel takistusi rohelise kokkuleppe eesmärke 
toetavatele soovitavatele kokkulepetele ning kui jah, siis kuidas selliseid takistusi kõige paremini 
kõrvaldada.  

Selleks et anda panus arutellu selle üle, kuidas konkurentsipoliitika ning keskkonna- ja kliimapoliitika 
koos toimivad ning kuidas nad saaksid seda veelgi paremini teha, selgitage palun järgmisi küsimusi.  

1. Esitage tegelikud või teoreetilised näited ettevõtetevahelise soovitava koostöö kohta, et 
toetada rohelise kokkuleppe eesmärke, mida ei olnud võimalik rakendada ohu tõttu ELi-
sisesele konkurentsile. Eelkõige selgitage asjaolusid, mille korral pigem koostöö kui konkurents 
ettevõtete vahel viib keskkonnasäästlikumate tulemusteni (nt keskkonnasäästlikumad tooted 
või tootmisprotsessid).  

2. Kas tuleks anda täiendavaid selgitusi ja kinnitusi selliste kokkulepete omaduste kohta, mis 
teenivad rohelise kokkuleppe eesmärke ilma konkurentsi piiramata? Kui jah, siis millises 
vormis tuleks selliseid selgitusi anda (üldised poliitikasuunised, juhtumipõhine hindamine, 
teavitamine jõustamisprioriteetidest jne)? 

3. Kas on asjaolusid, mille korral rohelise kokkuleppe eesmärkide poole püüdlemine õigustaks 
piiravaid kokkuleppeid, mis lähevad kaugemale praegusest jõustamistavast? Kui jah, siis 
selgitage, kuidas võiks praegust jõustamistava selliste kokkulepete arvessevõtmiseks edasi 
arendada (st millised rohelise kokkuleppe eesmärgid õigustaksid spetsiaalseid piiravaid 
kokkuleppeid? Kuidas eristada rohelise kokkuleppe eesmärkide poole püüdlemist muudest 
olulistest poliitilistest eesmärkidest, nagu töökohtade loomine või muud sotsiaalsed 
eesmärgid?)  

3. osa. Ühinemiste kontroll 

ELi ühinemismääruse kohaselt on komisjonil volitus hinnata, kas äriühingute ümberkorraldamine, 
nimelt teatava suurusega ühinemised ja omandamised, takistavad märkimisväärselt tõhusat 
konkurentsi siseturul. Sellised ümberkorraldused on üldiselt teretulnud, kui neil ei ole kahjulikku mõju 
ja kui need aitavad suurendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, parandada majanduskasvu 
tingimusi ja tõsta elatustaset ELis.  

Komisjoni ülesanne on tagada, et need tehingud ei tekitaks siiski püsivat kahju konkurentsile siseturul. 
Ühinemine võib konkurentsi püsivalt kahjustada, näiteks kõrvaldades ettevõtjatevahelised 
konkurentsipiirangud. Eelkõige võivad ühinemised kõrvaldada äriühingutevahelise surve mõne toote 
või tootmisprotsessi kestlikkusaspektide uuendamisele, eelkõige turgudel, kus tootmisprotsessid on 
olulised konkurentsitegurid.  

Tarbijate eelistused on ühinemise mõju hindamisel oluline aspekt nii asjaomaste tooteturgude 
kindlakstegemisel kui ka selle analüüsimisel, mil määral ühinevad äriühingud konkureerivad omavahel 
ja teiste ettevõtjatega. Praegu on keskkonna- ja kestlikkusega seotud kaalutlustel selles osas üha 
suurem roll.  

Turu määratlemine on vahend, mille abil tuvastada ja määrata kindlaks valdkonnad, kus ettevõtted 
konkureerivad. Nii toote- kui ka geograafilise turu piiritlemine võimaldab luua raamistiku, et hinnata 
                                                            
ELT L 102, 23.4.2010, lk 1–7; komisjoni 14. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1217/2010 Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki teadus- ja arenduskokkuleppe liikide suhtes 
(ELT L 335, 18.12.2010, lk 36); komisjoni 14. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1218/2010 Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatud spetsialiseerumiskokkulepete liikide suhtes, 
ELT L 335, 18.12.2010, lk 43. 
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tehingu mõju konkurentsile ja tarbijate heaolule.6 Asjaomane tooteturg hõlmab kõiki neid tooteid 
ja/või teenuseid, mida tarbija käsitleb omavahel vahetatavatena või asendatavatena tingituna toodete 
omadustest, nende hindadest ja nende kasutusotstarbest. Seda silmas pidades võib 
keskkonnasõbralikke omadusi või kestlikke tooteomadusi seostada parema tootekvaliteediga ja need 
võivad olla tarbijate silmis eristavaks teguriks. 

Teadusuuringud ja tehnoloogia areng on majanduse arengu jaoks põhjapaneva tähtsusega. Kestliku 
arengu edendamise eesmärk nõuab innovatsiooni kaitsmist ja soodustamist, et ettevõtted pakuksid 
välja uusi ja paremaid tehnoloogiaid, tooteid või oskusteavet, mis võivad aidata näiteks vähendada 
heitkoguseid või saavutada muid kestlikkus- või keskkonnaalaseid täiustusi. Ühinemiste kontroll tagab, 
et konkurentide ühinemised ei vähenda innovatsiooni, mis vastasel juhul tooks jätkuvalt kasu. 

Andmaks oma panust arutellu selle üle, kuidas ühinemispoliitika ning keskkonna- ja kliimapoliitika 
koos toimivad ning kuidas nad saaksid seda veelgi paremini teha, selgitage palun järgmisi küsimusi.  

1. Kas näete olukordi, kus ettevõtete ühinemine võib kahjustada tarbijaid, vähendades 
nende valikut keskkonnasõbralike toodete ja/või tehnoloogiate osas? 

2. Kas Teie arvates aitaks ühinemiseeskirjade jõustamine paremini kaasa keskkonna 
kaitsmisele ja rohelise kokkuleppe kestlikkuseesmärkide saavutamisele? Kui jah, palun 
selgitage, kuidas.  

Praktiline teave: 

Käesolev dokument sisaldab hulka küsimusi, mis on jagatud kolme ossa, millest igaüks hõlmab ühte 
kolmest konkurentsiõiguse õigusaktist: konkurentsieeskirjad, riigiabi kontroll ja ühinemiste kontroll.  

Oma vastustes võite soovida vastata kõigile või ainult teatavatele osadele või küsimustele. Seejuures 
hoolitsege palun selle eest, et Teie vastus käsitleks täpselt asjaomast küsimust. Palun tooge võimaluse 
korral konkreetseid näiteid ja esitage arvandmeid. 

Kui Teie vastused ületavad 20 lehekülge, lisage kommenteeritud kokkuvõte. 

Palun saatke oma vastused hiljemalt 20. novembriks 2020 aadressil COMP-GREEN-
DEAL@ec.europa.eu. 

Palun esitage ainult mittekonfidentsiaalne teave.  

 

                                                            
6 Vt suunised, mis sisalduvad komisjoni teatises asjaomase turu mõiste kohta ühenduse konkurentsiõiguses [EÜT 
C 372, 9.12.1997]. 
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