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Konkurencijos politika, kuria remiamas žaliasis kursas 

Kvietimas teikti pasiūlymus 

Įvadas 

Europos žaliojo kurso tikslas – pertvarkyti ES į teisingą ir klestinčią visuomenę, kurios ekonomika yra 
moderni, efektyviai išteklius naudojanti ir konkurencinga. Siekiama, kad iki 2050 m. Europa būtų 
pirmasis neutralaus poveikio klimatui žemynas, kuriame ekonomikos augimas būtų atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Dėl koronaviruso pandemijos šie siekiai tampa dar svarbesni. Europos Komisija 
pateikė didelio masto Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriuo siekiama padėti atitaisyti dėl 
pandemijos patirtą ekonominę ir socialinę žalą ir paskatinti Europos ekonomikos gaivinimą, 
atsižvelgiant į dvejopos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslus.  

Vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja M. Vestager pabrėžė: „Kad pavyktų, kiekvienas Europos 
pilietis – kiekvienas asmuo, kiekviena valdžios institucija – turės atlikti savo vaidmenį. Ir tai apima 
konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo institucijas.“  

ES konkurencijos taisyklių tikslas – skatinti ir apsaugoti veiksmingą konkurenciją rinkose, užtikrinant 
veiksmingus rezultatus, kurie būtų naudingi vartotojams. Konkurencingos rinkos skatina įmones 
gaminti mažiausiomis sąnaudomis, veiksmingai investuoti, diegti inovacijas ir taikyti efektyvesnio 
energijos vartojimo technologijas. Toks konkurencinis spaudimas yra didelė paskata veiksmingai 
naudoti mūsų planetos ribotus išteklius ir papildo aplinkos apsaugos ir klimato politiką bei reguliavimą, 
kuriais siekiama internalizuoti aplinkosaugos sąnaudas. Taigi konkurencijos politika padeda siekti 
veiksmingų ir konkurencingų rinkos rezultatų ir todėl savaime prisideda prie žaliosios politikos 
priemonių veiksmingumo.  

Konkurencijos politika nėra pirmo pasirinkimo priemonė siekiant kovoti su klimato kaita ir apsaugoti 
aplinką. Esama geresnių ir daug veiksmingesnių būdų, pavyzdžiui, reguliavimas ir apmokestinimas. 
Tačiau konkurencijos politika reguliavimą gali papildyti, tik kyla klausimas, koks būtų veiksmingiausias 
būdas tai padaryti. Komisija yra atsakinga už konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimą, remdamasi 
savo kompetencija pagal Sutartį ir galiojančius ES antrinės teisės aktus, atidžiai prižiūrint ES teismams. 
Tai reiškia, kad, nesant jokių esamos teisinės sistemos pakeitimų, konkurencijos politikos priemonėmis 
prie žaliojo kurso galima prisidėti tik neperžengiant šių aiškiai apibrėžtų ribų. . 

Šio kvietimo teikti pasiūlymus tikslas – surinkti idėjų ir pasiūlymų iš visų su šiuo klausimu susijusių 
subjektų, įskaitant konkurencijos ekspertus, akademinę bendruomenę, pramonės atstovus, aplinkos 
apsaugos grupes ir vartotojų organizacijas. Atsakymai bus panaudoti kitų metų pradžioje vyksiančioje 
konferencijoje, kurioje bus apibendrintos šios skirtingos perspektyvos.  

1 dalis. Valstybės pagalbos kontrolė  

Valstybės pagalbos taisyklėmis leidžiama paremti prioritetines žaliojo kurso kryptis (priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimą, efektyvų energijos vartojimą, tvarų judumą, žiedinę ekonomiką, nulinės 
taršos tikslą). Jos sudarė palankesnes sąlygas žaliosioms investicijoms ir kartu apribojo iškraipomąjį 
valstybės subsidijų poveikį praeityje. Šiuo metu jos yra peržiūrimos, siekiant nustatyti, ar ateityje jos 
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gali būti dar veiksmingesnės1. Remiantis šiomis peržiūromis bus sukurta visiškai atnaujinta sistema, 
kuria valdžios institucijoms sudaromos sąlygos prisidėti prie perėjimo prie žaliosios ekonomikos tikslų 
įgyvendinimo, kartu kuo veiksmingiau panaudojant ribotas viešąsias lėšas.  

Valstybės pagalbos kontrolė yra susijusi su pagalbos priemonės suderinamumo su vidaus rinka 
vertinimu. Įvertinti pagalbos priemonės suderinamumą paprastai reiškia nustatyti neigiamo pagalbos 
poveikio prekybai bei konkurencijai bendrojoje rinkoje ir teigiamo jos poveikio – įnašo siekiant tiksliai 
apibrėžto bendrojo intereso tikslo – pusiausvyrą. Nustatant šio poveikio pusiausvyrą atsižvelgiama į 
pagalbos poveikį atliekant tyrimą, kuris paprastai atliekamas remiantis toliau išvardytais kriterijais2.  

• Pagalbos priemone turi būti siekiama aiškiai apibrėžto bendro intereso tikslo.   

• Pagalba turi iš esmės pagerinti padėtį taip, kaip to negali padaryti pati rinka, pavyzdžiui, ji turi 
pašalinti rinkos nepakankamumą arba išspręsti teisingumo ar sanglaudos problemą. 

• Pagalba turi būti tinkama politikos priemonė atitinkamam politikos tikslui pasiekti.  

• Pagalba turi daryti skatinamąjį poveikį, t. y. pakeisti įmonės elgesį taip, kad ji pradėtų vykdyti 
papildomą veiklą, kurios be pagalbos ji nevykdytų.   

• Pagalbos priemonė turi būti proporcinga, t. y. apribota iki minimumo, būtino papildomoms 
investicijoms ar veiklai paskatinti.   

• Konkurencijos iškraipymai ir poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai turi būti pakankamai 
riboti, kad bendra pusiausvyra būtų teigiama. 

• Atitinkami sprendimai ir informacija apie suteiktą pagalbą turi būti skelbiami viešai 
(skaidrumas). 

Norėdami prisidėti prie diskusijų apie tai, kaip kartu dera valstybės pagalbos kontrolė ir aplinkos 
apsaugos bei klimato politika ir kaip jos galėtų būti dar veiksmingesnės, apsvarstykite šiuos 
klausimus:  

1. Kokius pagrindinius pakeitimus norėtumėte matyti dabartiniame valstybės pagalbos taisyklių 
sąvade, norėdami užtikrinti, kad juo būtų visapusiškai remiamas žaliasis kursas? Jei įmanoma, 
pateikite pavyzdžių, kai manote, kad dabartinėmis valstybės pagalbos taisyklėmis 
nepakankamai remiamas ekonomikos žalinimas ir (arba) kai pagal galiojančias valstybės 
pagalbos taisykles galima teikti aplinkos apsaugos tikslų neatitinkančią paramą.  

2. Jei manote, kad neigiamą poveikį aplinkai darančiai veiklai turėtų būti teikiama mažesnio lygio 
valstybės pagalba ar taikoma mažiau valstybės pagalbos priemonių, kaip, jūsų nuomone, tai 
turėtų būti daroma? 

a. Jei projektai daro neigiamą poveikį aplinkai, kaip valstybės narės ar pagalbos gavėjas 
gali jį sušvelninti? (Pavyzdžiui, jei investicijos į plačiajuostį ryšį ir (arba) geležinkelius 
gali padaryti poveikį biologinei įvairovei, kaip būtų galima užtikrinti, kad tokia biologinė 
įvairovė bus išsaugota atliekant darbus; arba jei hidroelektrinė kelia pavojų žuvų 
populiacijoms, kaip būtų galima apsaugoti žuvis?) 

                                                            
1 Dėl šių gairių ir valstybės pagalbos taisyklių bus surengtos viešos konsultacijos, kurias galima rasti adresu 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. 
2 Reikės atsižvelgti į galimą 2020 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje C 594/18 P, Austrija prieš 
Komisiją (toliau – Hinklio kyšulys), poveikį.    

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
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3. Jei manote, kad turėtų būti leidžiama teikti didesnę valstybės pagalbą aplinkos apsaugos 
tikslams remti, kaip, jūsų nuomone, tai turėtų būti daroma?  

a. Ar tai turėtų būti daroma leidžiant teikti didesnę pagalbą (arba pagalbą palankesnėmis 
sąlygomis) aplinkai naudingiems projektams, palyginti su panašiais projektais, kurie 
neduoda tokios pačios naudos („žalioji priemoka“)? Jei taip, kaip šią žaliąją priemoką 
reikėtų apibrėžti?  

b. Kokiais kriterijais remiantis turėtų būti vertinama žalioji priemoka? Ar galėtumėte 
pateikti konkrečių pavyzdžių, kai, jūsų nuomone, žalioji priemoka būtų pagrįsta, 
palyginti su pavyzdžiais, kai ji nebūtų pagrįsta? Pagrįskite savo pasirinkimą.  

4. Kaip turėtumėme apibrėžti teigiamą naudą aplinkai?  

a. Ar tai turėtų būti daroma remiantis ES taksonomija3 ir, jei taip, ar tai turėtų būti 
daroma atsižvelgiant į visus ES taksonomijos tvarumo kriterijus? O gal pakaktų bet 
kokio pobūdžio naudos aplinkai? 

2 dalis. Antimonopolinės taisyklės  

ES antimonopolinėmis taisyklėmis draudžiama įmonių antikonkurencinė veikla, pavyzdžiui, 
antikonkurenciniai susitarimai arba piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Antimonopolines 
taisykles lygiagrečiai taiko Europos Komisija, nacionalinės konkurencijos institucijos ir nacionaliniai 
teismai.  

ES antimonopolinės taisyklės jau padeda siekti žaliojo kurso tikslų, nes jomis nustatomos sankcijos už 
ribojamąją veiklą, pavyzdžiui, švarių technologijų kūrimo ar diegimo apribojimus arba trukdymą 
naudotis esmine infrastruktūra, pavyzdžiui, elektros perdavimo linijomis, kurios yra labai svarbios jūros 
vėjo jėgainių parkų ir kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrai. ES antimonopolinės taisyklės taip 
pat padeda siekti žaliojo kurso tikslų, palengvindamos laisvą tarpvalstybinį energijos tiekimą, 
grindžiamą energetikos operatorių konkurencija ir veiksmingesniu gamtos išteklių naudojimu. Su 
transportu susiję taisyklių vykdymo užtikrinimo veiksmai taip pat gali padėti didinti pramonės ir 
ekonomikos žalinimą. 

Įmonės gali prisidėti prie žaliojo kurso įgyvendinimo sutelkdamos pastangas, kad būtų nustatyti 
griežtesni nei teisiškai privalomi reikalavimai. Standartizavimo susitarimai dažnai daro didelį teigiamą 
poveikį, nes jais visų pirma sudaromos sąlygos kurti naujus ir patobulintus produktus ar rinkas arba 
gerinti tiekimo sąlygas.  Susitardamos dėl standartų, bendrovės gali nustatyti apsaugos priemones, 
užtikrinančias, kad standarto teikiama nauda nepagrįstai neribotų sveikos konkurencijos. Pavyzdžiui, 
standartas turėtų būti taikomas skaidriai ir be diskriminacijos; jis turėtų būti prieinamas visoms 
suinteresuotoms įmonėms, įskaitant tas, kurios taip pat nori naudoti alternatyvius standartus ar 
technologijas; juo neturėtų būti sudarytos sąlygos keistis neskelbtina komercine informacija arba 
nuslėpti kartelius4.  

                                                            
3 Tvariam investavimui palengvinti ES taksonomijos reglamentu (2020 m. birželio 18 d. Reglamentas (ES) 
2020/852, OL L 198, 2020 6 22, p. 13) nustatoma ES klasifikavimo sistema. Pagal ES taksonomiją dauguma 
ekonominės veiklos rūšių bus tikrinamos ir kiekvienai veiklos sričiai bus nustatyti kriterijai (pagal išmetamųjų 
teršalų lygį, perdirbimo rodiklius, vandentvarkos reikalavimus ir t. t.), siekiant nustatyti, ar investuotojai ir turto 
valdytojai gali ją laikyti tvaria. Nors klasifikacija netaikoma valstybės pagalbai, ja galėtų būti iš dalies 
vadovaujamasi norint nustatyti projektus, teikiančius didelę naudą aplinkai ar pasižyminčius dideliu tvarumu. 
4 Žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio taikymo horizontaliesiems bendradarbiavimo 
susitarimams gairių, OL C 11, 2011 01 14, p. 1 (Horizontaliojo bendradarbiavimo gairės), 280–283 ir 293 punktus.   
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Susitarimams, kuriais siekiama tvarumo tikslų, iš esmės taip pat gali būti taikomi Komisijos bendrosios 
išimties reglamentai5, jeigu juose nėra pagrindinių apribojimų ir jeigu susitarimo šalių bendra rinkos 
dalis neviršija konkrečių ribų. 

Šiuo metu vykstančiomis diskusijomis siekiama nustatyti, ar išlieka kliūčių sudaryti pageidautinus 
susitarimus, kuriais remiami žaliojo kurso tikslai, ir, jei taip, kaip tokias kliūtis būtų galima geriausiai 
pašalinti.  

Norėdami prisidėti prie diskusijų apie tai, kaip kartu dera antimonopolinė politika ir aplinkos 
apsaugos bei klimato politika, ir kaip jos galėtų būti dar veiksmingesnės, apsvarstykite šiuos 
klausimus:  

1. Pateikite faktinių ar teorinių pageidaujamo įmonių bendradarbiavimo, pavyzdžių, kai remiami 
žaliojo kurso tikslai, kurių nebūtų galima įgyvendinti dėl ES antimonopolinės rizikos. Visų pirma 
paaiškinkite aplinkybes, kuriomis įmonių bendradarbiavimas, o ne konkurencija, lemia 
žalesnius rezultatus (pvz., žalesnius produktus ar gamybos procesus).  

2. Ar reikėtų išsamiau paaiškinti ir patikslinti susitarimų, kurie padeda siekti žaliojo kurso tikslų 
neribodami konkurencijos, ypatybes? Jei taip, kokia forma reikėtų tokius paaiškinimus pateikti 
(bendrosios politikos gairės, vertinimas kiekvienu konkrečiu atveju, informavimas apie 
taisyklių vykdymo užtikrinimo prioritetus ir t. t.)? 

3. Ar yra aplinkybių, kuriomis žaliojo kurso tikslų siekimas pateisintų ribojamuosius susitarimus, 
viršijančius dabartinę taisyklių vykdymo užtikrinimo praktiką?  Jei taip, paaiškinkite, kaip būtų 
galima plėtoti dabartinę taisyklių vykdymo užtikrinimo praktiką, kad ji būtų taikoma tokiems 
susitarimams (t. y. kuriems žaliojo kurso tikslams reikėtų taikyti specialią ribojamųjų susitarimų 
tvarką? Kaip galima atskirti žaliojo kurso tikslų siekimą nuo kitų svarbių politikos tikslų, 
pavyzdžiui, darbo vietų kūrimo ar kitų socialinių tikslų?).  

3 dalis. Susijungimų kontrolė 

Pagal ES susijungimų reglamentą Komisija įgaliota įvertinti, ar įmonių reorganizacija, o būtent tam tikro 
dydžio susijungimai ir įsigijimai, itin apriboja veiksmingą konkurenciją vidaus rinkoje. Tokios 
reorganizacijos paprastai yra sveikintinos, jei jos nedaro žalingo poveikio ir padeda didinti Europos 
pramonės konkurencingumą, pagerinti ekonomikos augimo sąlygas ir kelti gyvenimo lygį ES.  

Visgi, Komisijos užduotis – užtikrinti, kad šie sandoriai nepadarytų ilgalaikės žalos konkurencijai vidaus 
rinkoje. Susijungimas galėtų padaryti ilgalaikę žalą konkurencijai, nes, pavyzdžiui, juo būtų panaikintas 
įmonių tarpusavio konkurencinis spaudimas.  Konkrečiai, susijungimai gali panaikinti įmonių tarpusavio 
spaudimą diegti inovacijas, susijusias su kai kurių produktų ar gamybos procesų tvarumo aspektais, 
visų pirma tose rinkose, kuriose tokios inovacijos yra svarbus konkurencijos veiksnys.  

Vartotojų prioritetai yra pagrindinis susijungimo poveikio vertinimo aspektas tiek nustatant 
atitinkamas produktų rinkas, tiek analizuojant, kokiu mastu susijungiančios bendrovės konkuruoja 

                                                            
5 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 
straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims  
(OL L 102, 2010 4 23, p.1–7); 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimų 
rūšims (OL L 335, 2010 12 18, p. 36); 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas Nr. 1218/2010 dėl Sutarties 
101 straipsnio 3 dalies taikymo specializacijos susitarimų grupėms 
(OL L 335, 2010 18 12, p. 43). 
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tarpusavyje ir su kitomis įmonėmis. Šiuo metu aplinkos apsaugos ir tvarumo aspektai šioje srityje 
atlieka vis svarbesnį vaidmenį.   

Rinkos apibrėžimas – tai priemonė, padedanti nustatyti ir apibrėžti, kuriose srityse įmonės konkuruoja. 
Apibrėžiant tiek produktų, tiek geografines rinkas galima nustatyti sandorio poveikio konkurencijai ir 
vartotojų gerovei vertinimo sistemą6. Atitinkama produkto rinka apima visus produktus ir (arba) 
paslaugas, kuriuos vartotojas laiko sukeičiamais ar pakeičiamais dėl produktų savybių, jų kainų ir 
vartojimo paskirties. Šiuo atžvilgiu aplinkai nekenksmingos arba produkto tvarumo savybės gali būti 
siejamos su aukštesne produkto kokybe ir vartotojų požiūriu būti produktą išskiriančiu veiksniu. 

Moksliniai tyrimai ir technologijų pažanga yra esminės ekonomikos pažangos sąlygos. Siekiant skatinti 
tvarų vystymąsi, reikia saugoti ir skatinti inovacijas, kad įmonės sukurtų naujų ir geresnių technologijų, 
produktų ar praktinės patirties, kurie galėtų padėti, pavyzdžiui, sumažinti išmetamų teršalų kiekį arba 
kitaip pagerinti tvarumą ar aplinką. Vykdant susijungimų kontrolę užtikrinama, kad dėl konkurentų 
susijungimų nebūtų prarandamos inovacijos, kurios priešingu atveju ir toliau duotų naudos. 

Norėdami prisidėti prie diskusijų apie tai, kaip kartu dera susijungimų politika ir aplinkos apsaugos 
bei klimato politika, ir kaip jos galėtų būti dar veiksmingesnės, apsvarstykite šiuos klausimus:  

1. Ar įžvelgiate situacijų, kai įmonių susijungimas galėtų būti žalingas vartotojams, nes 
sumažėtų jų galimybė rinktis aplinką tausojančius produktus ir (arba) technologijas? 

2. Ar manote, kad susijungimų taisyklių vykdymo užtikrinimas galėtų geriau padėti apsaugoti 
aplinką ir siekti žaliojo kurso tvarumo tikslų? Jei taip, paaiškinkite.  

Praktiniai aspektai: 

Šiame dokumente yra klausimų, suskirstytų į tris dalis, kurių kiekviena apima vieną iš trijų 
konkurencijos teisės priemonių: antimonopolinę politiką, valstybės pagalbos kontrolę ir susijungimų 
kontrolę.   

Savo atsakyme galite atsakyti į visus klausimus ar tik į tam tikras jų dalis arba atskirus klausimus. Tai 
darydami, įsitikinkite, kad atsakote tik į tą konkretų klausimą. Jei įmanoma, pateikite konkrečių 
pavyzdžių ir kiekybinį įvertinimą. 

Jei jūsų atsakymai viršija 20 puslapių, pridėkite santrauką. 

Atsakymus prašytume siųsti el. paštu COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu iki 2020 m. lapkričio 20 d. 

Pateikite tik nekonfidencialią informaciją.  

 

                                                            
6 Žr. Komisijos pranešime dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams 
[1997 m. gruodžio 9 d. oficialusis leidinys C 372] pateiktas gaires. 

mailto:COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu

