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Politika hospodárskej súťaže podporujúca zelenú dohodu 

Výzva na predkladanie príspevkov 

Úvod 

Cieľom Európskej zelenej dohody je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť 
s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje. Cieľom je, aby 
Európa bola do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, kde je hospodársky rast 
oddelený od využívania zdrojov. Pandémia koronavírusu relevantnosť týchto ambícií ešte zvyšuje. 
Európska komisia predložila rozsiahly plán obnovy pre Európu, ktorý má pomôcť napraviť hospodárske 
a sociálne škody spôsobené pandémiou a naštartovať obnovu Európy v súlade s cieľmi súbežnej 
zelenej a digitálnej transformácie. 

Ako zdôraznila výkonná podpredsedníčka Vestagerová: „Ak chceme uspieť, budú sa musieť zapojiť 
všetci v Európe – každý jednotlivec, každý subjekt verejného sektora. A to zahŕňa aj orgány na 
presadzovanie hospodárskej súťaže.“ 

Cieľom pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je podpora a ochrana účinnej hospodárskej súťaže 
na trhoch, ktorá prináša efektívne výsledky v prospech spotrebiteľov. Konkurenčné trhy podporujú 
podniky, aby vyrábali pri čo najnižších nákladoch, efektívne investovali a inovovali a zavádzali 
energeticky účinnejšie technológie. Takýto konkurenčný tlak je silným stimulom na efektívne 
využívanie obmedzených zdrojov našej planéty a dopĺňa politiky a reguláciu v oblasti životného 
prostredia a klímy zamerané na internalizáciu environmentálnych nákladov. Tým, že politika 
hospodárskej súťaže pomáha dosahovať efektívne a konkurencieschopné trhové výsledky, sama 
prispieva k účinnosti zelených politík. 

Politika hospodárskej súťaže nie je na čele boja proti zmene klímy a ochrany životného prostredia. 
Existujú lepšie a oveľa účinnejšie spôsoby, ako napríklad regulácia a zdaňovanie. Politika hospodárskej 
súťaže však môže dopĺňať reguláciu a otázkou je, ako by to mohla urobiť čo najúčinnejšie. Komisia je 
zodpovedná za presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže na základe svojich právomocí podľa 
zmluvy a existujúcich sekundárnych právnych predpisov EÚ pod prísnym dohľadom súdov EÚ. To 
znamená, že bez akýchkoľvek zmien v existujúcom právnom rámci môže politika hospodárskej súťaže 
prispievať k zelenej dohode iba v týchto jasne vymedzených hraniciach. 

Účelom tejto výzvy na predkladanie príspevkov je zhromaždiť nápady a návrhy od všetkých, ktorých sa 
táto problematika týka, vrátane expertov na hospodársku súťaž, akademickej obce, priemyslu, 
environmentálnych skupín a spotrebiteľských organizácií. Tieto príspevky sa využijú začiatkom 
budúceho roka na konferencii, ktorá spojí tieto rôzne pohľady. 

Časť 1: Kontrola štátnej pomoci 

Pravidlá štátnej pomoci umožňujú podporovať prioritné osi zelenej dohody (dekarbonizáciu, 
energetickú efektívnosť, udržateľnú mobilitu, obehové hospodárstvo, cieľ nulového znečistenia). 
V minulosti uľahčili zelené investície a obmedzili rušivé účinky štátnych dotácií a teraz sa môže 
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preskúmať, či by to v budúcnosti dokázali urobiť ešte lepšie1. Tieto preskúmania budú základom úplne 
aktualizovaného rámca, ktorý subjektom verejného sektora umožní prispievať k cieľom prechodu na 
zelené hospodárstvo a zároveň čo najefektívnejšie využívať obmedzené verejné prostriedky. 

Kontrola štátnej pomoci sa týka posúdenia zlučiteľnosti opatrenia pomoci s vnútorným trhom. Pri 
posudzovaní zlučiteľnosti opatrenia pomoci ide tradične o porovnanie jeho negatívnych vplyvov na 
obchod a hospodársku súťaž na spoločnom trhu s jeho pozitívnymi vplyvmi z hľadiska prínosu 
k dosiahnutiu jasne vymedzeného cieľa spoločného záujmu. Pri porovnávaní týchto vplyvov sa 
zohľadňuje vplyv pomoci prostredníctvom testu, ktorý sa tradične rozdeľuje na kritériá uvedené ďalej2. 

• Opatrenie pomoci musí byť zamerané na jasne vymedzený cieľ spoločného záujmu. 

• Pomoc musí priniesť významné zlepšenie, ktoré samotný trh dosiahnuť nemôže, napríklad 
nápravou zlyhania trhu alebo riešením obáv v súvislosti so spravodlivým prístupom 
a súdržnosťou. 

• Pomoc musí byť vhodným nástrojom politiky na dosiahnutie príslušného cieľa politiky. 

• Pomoc musí mať stimulačný účinok, t. j. musí zmeniť správanie podniku tak, aby sa zapojil do 
ďalšej činnosti, ktorú by bez pomoci nevykonával. 

• Opatrenie pomoci musí byť primerané, t. j. obmedzené na minimum potrebné na podnietenie 
ďalšej investície alebo činnosti. 

• Deformácie hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi členskými štátmi musia byť 
dostatočne obmedzené, aby celková bilancia bola pozitívna. 

• Príslušné rozhodnutia a informácie o udelení pomoci sa musia zverejňovať (transparentnosť). 

V rámci diskusie o tom, ako kontrola štátnej pomoci a politiky v oblasti životného prostredia a klímy 
spolupracujú a ako by mohli spolupracovať ešte lepšie, sa zamyslite nad týmito otázkami: 

1. Aké hlavné zmeny by sa mali vykonať v súčasnom súbore pravidiel o štátnej pomoci tak, aby 
plne podporoval zelenú dohodu? Ak je to možné, uveďte príklady, kedy podľa vás súčasné 
pravidlá štátnej pomoci nedostatočne podporujú ekologizáciu hospodárstva a/alebo kedy 
súčasné pravidlá štátnej pomoci umožňujú podporu, ktorá je v rozpore s environmentálnymi 
cieľmi. 

2. Ak si myslíte, že by sa mali schváliť nižšie úrovne štátnej pomoci alebo menej opatrení štátnej 
pomoci pre činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, ako si predstavujete, 
že by sa to malo urobiť? 

a) Akými spôsobmi môžu členské štáty alebo príjemcovia zmierniť nepriaznivé účinky 
v prípade projektov, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie? (Napríklad: 
keby investície do širokopásmového pripojenia/železnice mohli ovplyvniť biodiverzitu, 
ako je možné zabezpečiť, aby sa takáto biodiverzita počas prác zachovala; alebo keby 
vodná elektráreň ohrozovala populácie rýb, ako by bolo možné ryby chrániť?) 

                                                            
1  Tieto usmernenia a pravidlá štátnej pomoci budú predmetom verejných konzultácií dostupných na 

stránke https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. 
2  Bude potrebné zvážiť možný vplyv rozhodnutia Súdneho dvora vo veci C 594/18 P, Rakúsko/Komisia 

(ďalej len „Hinkley Point“) z 22. septembra 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
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3. Ak si myslíte, že by sa malo povoliť viac štátnej pomoci na podporu environmentálnych cieľov, 
ako si predstavujete, že by sa to malo urobiť? 

a) Tak, že by sa povolila väčšia pomoc (alebo pomoc za ľahších podmienok) pre projekty 
prospešné pre životné prostredie než pre porovnateľné projekty, ktoré neprinášajú 
rovnaké výhody („zelený bonus“)? Ak áno, ako by mal byť tento zelený bonus 
definovaný? 

b) Aké kritériá by sa mali uplatňovať pri posudzovaní zeleného bonusu? Mohli by ste 
uviesť konkrétne príklady, kedy by podľa vášho názoru zelený bonus bol odôvodnený, 
a príklady, kedy by odôvodnený nebol? Svoju voľbu zdôvodnite. 

4. Ako by sme mali definovať environmentálne prínosy? 

a) Odkazom na taxonómiu EÚ3 a ak áno, odkazom na všetky kritériá udržateľnosti 
z taxonómie EÚ? Alebo by stačil akýkoľvek druh environmentálneho prínosu? 

Časť 2: Antitrustové pravidlá 

Antitrustové pravidlá EÚ zakazujú protisúťažné postupy podnikov, napríklad protisúťažné dohody 
alebo zneužívanie dominantného postavenia. Antitrustové pravidlá súbežne uplatňujú Európska 
komisia, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže a vnútroštátne súdy. 

Antitrustové pravidlá EÚ už prispievajú k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody sankcionovaním správania 
obmedzujúceho hospodársku súťaž, akým sú napríklad obmedzenia vo vývoji alebo zavádzaní čistých 
technológií alebo zabraňovanie prístupu k základnej infraštruktúre, napríklad k elektrickým 
prenosovým vedeniam, čo je kľúčové pre zavádzanie veterných parkov na mori a iných obnoviteľných 
zdrojov energie. Antitrustové pravidlá EÚ prispievajú k cieľom zelenej dohody aj tým, že uľahčujú voľný 
tok energie cez hranice na základe hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi energie v oblasti výroby 
energie a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov. Aj opatrenia na presadzovanie práva v oblasti 
dopravy môžu prispieť k ekologizácii priemyslu a hospodárstva. 

Podniky môžu prispieť k zelenej dohode spoločnou snahou o to, aby prekročili rámec záväzných 
noriem. Dohody o štandardizácii majú často významné pozitívne účinky najmä tým, že umožňujú vývoj 
nových a vylepšených výrobkov alebo trhov alebo zlepšenie dodacích podmienok. Keď sa podniky budú 
dohadovať na štandardoch, môžu zaviesť záruky, ktoré zabezpečia, že výhody daného štandardu 
neprinesú zbytočné obmedzenia zdravej hospodárskej súťaže. Štandard by sa napríklad mal uplatňovať 
transparentným a nediskriminačným spôsobom; mal by byť prístupný všetkým podnikom, ktoré majú 
oň záujem, vrátane tých, ktoré takisto chcú využívať alternatívne štandardy alebo technológie; a nemal 
by dovoľovať výmenu citlivých obchodných informácií ani kryť kartely.4 

                                                            
3  Nariadenie EÚ o taxonómii [nariadenie (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020, Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13] 

ustanovuje systém klasifikácie EÚ na uľahčenie udržateľných investícií. Podľa taxonómie EÚ sa preverí 
väčšina hospodárskych činností a pre každú oblasť činnosť sa stanovia kritériá (týkajúce sa úrovne emisií, 
miery recyklácie, požiadaviek na hospodárenie s vodami, atď.) s cieľom určiť, či ju investori a správcovia 
aktív môžu označiť za udržateľnú. Hoci sa táto klasifikácia pri štátnej pomoci neuplatňuje, mohla by 
poskytnúť čiastočné usmernenie, pokiaľ ide o určovanie projektov s veľkými environmentálnymi 
prínosmi alebo dobrým hodnotením z hľadiska udržateľnosti. 

4  Pozri usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na dohody 
o horizontálnej spolupráci [Ú. v. EÚ C 11/1,14.1.2011 (usmernenia o horizontálnej spolupráci), 
body 280 – 283 a bod 293]. 
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Dohody presadzujúce ciele udržateľnosti môžu v zásade využívať výhodu nariadení Komisie 
o skupinových výnimkách5, pokiaľ neobsahujú tvrdé obmedzenia a ak spoločné trhové podiely strán 
dohody nepresahujú konkrétne prahové hodnoty. 

Cieľom súčasnej diskusie je zistiť, či stále existujú prekážky brániace žiaducim dohodám, ktoré by 
podporovali ciele zelenej dohody, a ak áno, ako je možné tieto prekážky najlepšie odstrániť. 

V rámci diskusie o tom, ako antitrustová politika a politiky v oblasti životného prostredia a klímy 
spolupracujú a ako by mohli spolupracovať ešte lepšie, sa zamyslite nad týmito otázkami: 

1. Uveďte skutočné alebo teoretické príklady žiaducej spolupráce medzi podnikmi na podporu 
cieľov zelenej dohody, ktorú nebolo možné vykonávať z dôvodu antitrustových rizík EÚ. 
Predovšetkým vysvetlite okolnosti, za ktorých vedie k ekologickejším výsledkom (napr. 
ekologickejším výrobkom alebo výrobným procesom) skôr spolupráca ako hospodárska súťaž 
medzi firmami. 

2. Mali by sa poskytnúť ďalšie objasnenia a vysvetlenia týkajúce sa charakteristiky dohôd, ktoré 
slúžia cieľom zelenej dohody bez obmedzovania hospodárskej súťaže? Ak áno, v akej podobe 
by sa mali takéto vysvetlenia poskytnúť (všeobecné politické usmernenia, individuálne 
posúdenie, oznámenie o prioritách v oblasti presadzovania práva...)? 

3. Existujú okolnosti, za ktorých by snaha o dosiahnutie cieľov zelenej dohody ospravedlňovala 
dohody obmedzujúce hospodársku súťaž nad rámec súčasného postupu v oblasti 
presadzovania práva? Ak áno, vysvetlite, ako by sa mohol zmeniť súčasný postup v oblasti 
presadzovania práva, aby bol v súlade s takýmito dohodami (t. j. ktoré ciele zelenej dohody by 
zaručovali osobitné zaobchádzanie s dohodami obmedzujúcimi hospodársku súťaž? Ako je 
možné odlíšiť presadzovanie cieľov zelenej dohody od iných dôležitých cieľov politík, napríklad 
vytváranie pracovných miest alebo iné sociálne ciele?). 

Časť 3: Kontrola fúzií 

Podľa nariadenia EÚ o fúziách má Komisia mandát na posudzovanie toho, či reorganizácie podnikov, 
konkrétne fúzie a akvizície určitej veľkosti, významne bránia účinnej hospodárskej súťaži na vnútornom 
trhu. Takéto reorganizácie sú vo všeobecnosti vítané, pokiaľ nemajú škodlivé účinky a prispievajú 
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, zlepšovaniu podmienok rastu 
a zvyšovaniu životnej úrovne v EÚ. 

Úlohou Komisie je zabezpečiť, aby však tieto transakcie neviedli k trvalému poškodeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu. Fúzia by mohla viesť k trvalému poškodeniu hospodárskej súťaže napríklad 
odstránením konkurenčných obmedzení medzi podnikmi. Fúzie môžu konkrétne odstrániť tlak medzi 
podnikmi na inovácie niektorých výrobkov alebo výrobných procesov z hľadiska udržateľnosti, a to 
najmä na trhoch, kde sú výrobné procesy dôležitým faktorom hospodárskej súťaže. 

Preferencie spotrebiteľov sú kľúčovým aspektom pri posudzovaní účinkov fúzie, a to tak z hľadiska 
určenia relevantných trhov výrobkov, ako aj z hľadiska analýzy miery, do akej spoločnosti podieľajúce 

                                                            
5  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 
23.4.2010, s. 1 – 7); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní 
článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji 
(Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 36); Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 
o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd 
o špecializácii (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 43). 
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sa na fúzii súťažia navzájom a s inými podnikmi. V súčasnosti zohrávajú v tejto súvislosti čoraz 
dôležitejšiu úlohu aspekty životného prostredia a udržateľnosti. 

Definícia trhu je nástroj na určovanie a vymedzovanie priestorov, v ktorých podniky súťažia. 
Vymedzenie trhov z produktového a geografického hľadiska umožňuje ustanoviť rámec na 
posudzovanie vplyvu transakcie na hospodársku súťaž a spokojnosť spotrebiteľa.6 Relevantný 
produktový trh zahŕňa všetky tie výrobky a/alebo služby, ktoré sa považujú za zameniteľné alebo 
nahraditeľné zo strany spotrebiteľa na základe vlastností výrobkov, ich cien a zamýšľaného použitia. 
V tejto súvislosti sa môžu vlastnosti výrobku šetrné k životnému prostrediu alebo zamerané na 
udržateľnosť spájať s vyššou kvalitou výrobku a predstavovať v očiach spotrebiteľov rozlišujúci faktor. 

Výskum a technologický pokrok sú pre hospodársky pokrok rozhodujúce. Cieľ podporovať udržateľný 
rozvoj si vyžaduje ochranu a podporu inovácií, aby podniky prichádzali s novými a lepšími 
technológiami, výrobkami alebo know-how, ktoré môžu pomôcť napríklad znížiť úrovne emisií alebo 
priniesť iné zlepšenia v oblasti udržateľnosti či životného prostredia. Kontrola fúzií zaručuje, že nedôjde 
k strate inovácií spôsobenej fúziami medzi konkurentmi, ktoré by inak naďalej prinášali výhody. 

V rámci diskusie o tom, ako politika v oblasti fúzií a politiky v oblasti životného prostredia a klímy 
spolupracujú a ako by mohli spolupracovať ešte lepšie, sa zamyslite nad týmito otázkami: 

1. Našli by ste situácie, kedy by fúzia podnikov mohla byť pre spotrebiteľov škodlivá, pretože 
by sa im znížil výber výrobkov a/alebo technológií šetrných k životnému prostrediu? 

2. Myslíte si, že presadzovanie fúzií by mohlo lepšie prispieť k ochrane životného prostredia 
a dosiahnutiu cieľov zelenej dohody týkajúcich sa udržateľnosti? Ak áno, vysvetlíte ako? 

Praktické otázky: 

Tento dokument obsahuje niekoľko otázok zoskupených do troch častí – každá sa venuje jednému 
z troch nástrojov práva hospodárskej súťaže: antitrustu, kontrole štátnej pomoci a kontrole fúzií. 

Vo svojich príspevkoch môžete odpovedať na všetky alebo iba na určité časti alebo otázky. Pri každej 
odpovedi sa uistite o tom, odpovedáte na položenú otázku. Vždy, keď je to možné, uveďte konkrétne 
príklady a kvantifikáciu. 

Ak bude váš príspevok dlhší než 20 strán, pridajte zhrnutie. 

Svoje príspevky pošlite na adresu COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu do 20. novembra 2020. 

Uveďte iba informácie, ktoré nemajú dôverný charakter. 

 

                                                            
6  Pozri usmernenie v oznámení Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže 

spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev C 372 z 9. decembra 1997). 

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

