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Politika konkurence kot podpora zelenemu dogovoru 

Razpis za prispevke 

Uvod 

Cilj evropskega zelenega dogovora je preoblikovati EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, 
konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom. Cilj je, da Evropa do leta 2050 postane prva 
podnebno nevtralna celina, kjer gospodarska rast ni povezana z rabo virov. Zaradi pandemije 
koronavirusa so te ambicije še pomembnejše. Evropska komisija je pripravila obsežen načrt okrevanja 
za Evropo, da bi pomagala odpraviti gospodarsko in socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija, ter 
spodbudila okrevanje Evrope v skladu z dvojnim ciljem zelenega in digitalnega prehoda.  

Kot je poudaril izvršni podpredsednik Vestager: „Za uspeh bo vsakdo v Evropi moral odigrati svojo vlogo 
– vsak posameznik, vsak javni organ. To vključuje tudi organe izvrševanja pravil konkurence.“  

Cilj pravil EU o konkurenci je spodbujati in varovati učinkovito konkurenco na trgih ter zagotoviti 
učinkovite rezultate v korist potrošnikov. Konkurenčni trgi spodbujajo podjetja k proizvodnji z 
najnižjimi stroški, učinkovitim naložbam ter inovacijam in uvajanju energetsko učinkovitejših 
tehnologij. Tak pritisk konkurence je močna spodbuda za učinkovito rabo omejenih virov našega 
planeta ter dopolnjuje okoljske in podnebne politike in predpise, namenjene internalizaciji okoljskih 
stroškov. Politika konkurence s tem, ko pripomore k doseganju učinkovitih in konkurenčnih tržnih 
rezultatov, sama po sebi prispeva k učinkovitosti zelenih politik.  

Politika konkurence nima vodilne vloge v boju proti podnebnim spremembam in varstvu okolja. 
Obstajajo namreč boljši in veliko učinkovitejši načini, kot sta zakonodaja in obdavčevanje. Vendar pa 
lahko politika konkurence dopolnjuje zakonodajo in poraja se vprašanje, kako bi to lahko 
najučinkoviteje storila. Komisija je na podlagi svojih pristojnosti v skladu s Pogodbo in obstoječo 
sekundarno zakonodajo EU pod strogim nadzorom sodišč EU odgovorna za izvrševanje pravil o 
konkurenci. To pomeni, da lahko politika konkurence k zelenemu dogovoru prispeva le znotraj teh 
jasno opredeljenih meja, če se obstoječi pravni okvir ne spremeni. 

Namen tega razpisa za prispevke je zbrati zamisli in predloge vseh, ki jih to vprašanje zadeva, vključno 
s strokovnjaki s področja konkurence, akademskimi krogi, industrijo, okoljskimi skupinami in 
potrošniškimi organizacijami. Prispevki bodo vključeni v konferenco, na kateri bodo v začetku 
prihodnjega leta ta različna stališča predstavljena skupaj.  

Del 1: Nadzor državne pomoči  

Pravila o državni pomoči omogočajo podporo prednostnim osem zelenega dogovora (razogličenju, 
energijski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti, krožnemu gospodarstvu, cilju ničelnega onesnaževanja). 
Spodbudila so zelene naložbe, v preteklosti omejila izkrivljajoče učinke državnih subvencij, trenutno pa 
so v pregledu, da se ugotovi, ali bi bile v prihodnosti možne izboljšave1. Na tem pregledu bo temeljil 

                                                            
1 Te smernice in pravila o državni pomoči bodo predmet javnih posvetovanj, ki bodo objavljena na 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
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popolnoma posodobljen okvir, ki bo javnim organom omogočal, da prispevajo k ciljem prehoda na 
zeleno gospodarstvo, hkrati pa zagotovil čim bolj učinkovito uporabo omejenih javnih sredstev.  

Nadzor državne pomoči se nanaša na oceno združljivosti ukrepa pomoči z notranjim trgom. Bistvo 
ocene združljivosti ukrepa pomoči je običajno tehtanje negativnih učinkov pomoči na trgovino in 
konkurenco na skupnem trgu ter njenih pozitivnih učinkov v smislu doseganja natančno opredeljenih 
ciljev skupnega interesa. Pri tehtanju teh učinkov se upošteva vpliv pomoči, določen na podlagi 
preskusa, ki se običajno razčleni glede na merila, ki so navedena v nadaljevanju2.  

• Ukrep pomoči mora biti usmerjen v natančno opredeljen cilj skupnega interesa.   

• Pomoč mora zagotoviti bistvene izboljšave, ki jih trg sam ne more doseči, na primer z odpravo 
nedelovanja trga ali obravnavanjem pomislekov v zvezi z lastniškim kapitalom ali kohezijo. 

• Pomoč mora biti ustrezen instrument politike za obravnavanje zadevnega cilja politike.  

• Pomoč mora imeti spodbujevalni učinek, tj. spremeni ravnanje podjetja tako, da se začne 
ukvarjati z dodatno dejavnostjo, ki je brez pomoči ne bi izvajalo.   

• Ukrep pomoči mora biti sorazmeren, tj. omejen na najmanjši potrebni znesek za spodbujanje 
dodatnih naložb ali dejavnosti.   

• Izkrivljanje konkurence in učinek na trgovino med državami članicami morata biti dovolj 
omejena, da je splošno ravnovesje pozitivno. 

• Ustrezne odločitve in informacije o dodelitvah pomoči je treba objaviti (preglednost). 

Pri prispevanju k razpravi o tem, kako nadzor državne pomoči ter okoljska in podnebna politika 
delujejo skupaj in kakšne izboljšave bi bile pri tem še možne, upoštevajte naslednja vprašanja:  

1. Katere bistvene spremembe bi bilo treba po vašem mnenju uvesti v sedanja pravila o državni 
pomoči, da bi popolnoma podprla zeleni dogovor? Če je to mogoče, navedite primere, ko 
sedanja pravila o državni pomoči po vašem mnenju ne podpirajo dovolj zelenega gospodarstva 
in/ali ko sedanja pravila o državni pomoči omogočajo podporo, ki je v nasprotju z okoljskimi 
cilji.  

2. Če menite, da bi bilo treba za dejavnosti z negativnim vplivom na okolje odobriti nižje ravni 
državne pomoči ali manj ukrepov državne pomoči, na kakšen način bi bilo treba to po vašem 
mnenju storiti? 

a. Kako lahko države članice ali upravičenci pri projektih, ki imajo negativen vpliv na 
okolje, ublažijo negativne učinke? (na primer: če bi naložba v širokopasovne 
povezave/železnico vplivala na biotsko raznovrstnost, kako bi bilo mogoče zagotoviti, 
da se ta biotska raznovrstnost med deli ohrani; ali če bi hidroelektrarna ogrozila ribji 
stalež, kako bi lahko zaščitili ribe?) 

3. Če menite, da bi bilo treba za podporo okoljskim ciljem odobriti več državne pomoči, na kakšen 
način bi bilo treba to po vašem mnenju izvesti?  

a. Ali bi bilo treba projektom, ki ugodno vplivajo na okolje, odobriti več pomoči (ali 
odobriti pomoč pod enostavnejšimi pogoji) v primerjavi s projekti, ki ne prinašajo 

                                                            
2 Upoštevati bo treba morebitni učinek sodbe Sodišča v zadevi C 594/18 P, Avstrija proti Komisiji (v nadaljnjem 
besedilu: sodba Hinkley Point) z dne 22. septembra 2020.    
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enakih koristi („ zeleni bonus“)? Če je odgovor pritrdilen, kako bi moral biti ta zeleni 
bonus opredeljen?  

b. Katera merila bi morala biti podlaga za oceno zelenega bonusa? Ali lahko navedete 
konkretne primere, v katerih bi bil po vašem mnenju zeleni bonus upravičen, v 
primerjavi s primeri, v katerih ne bi bil upravičen? Navedite razloge, ki pojasnjujejo 
vašo izbiro.  

4. Kako naj opredelimo pozitivne okoljske koristi?  

a. Ali bi se morali pri tem sklicevati na taksonomijo EU3 in, če je tako, ali bi se morali pri 
tem sklicevati na vsa trajnostna merila taksonomije EU? Ali pa bi zadostovala kakršna 
koli okoljska korist? 

Del 2: Protimonopolna pravila  

Protimonopolna pravila EU prepovedujejo protikonkurenčne prakse podjetij, kot so protikonkurenčni 
sporazumi ali zlorabe prevladujočega položaja. Protimonopolna pravila vzporedno uporabljajo 
Evropska komisija, nacionalni organi, pristojni za konkurenco, in nacionalna sodišča.  

Protimonopolna pravila EU že prispevajo k ciljem zelenega dogovora s kaznovanjem omejevalnih 
ravnanj, kot so omejitve pri razvoju ali uvajanju čistih tehnologij ali onemogočanje dostopa do osnovne 
infrastrukture, kot so daljnovodi za prenos električne energije, ki so ključnega pomena pri postavitvi 
polj vetrnic na morju in drugih obnovljivih virih energije. Protimonopolna pravila EU poleg tega 
prispevajo k ciljem zelenega dogovora s spodbujanjem prostega čezmejnega pretoka energije na 
podlagi konkurence med upravljavci energije in učinkovitejše rabe naravnih virov. Ukrepi za izvrševanje 
pravil v zvezi s prometom lahko prav tako prispevajo k zeleni industriji in gospodarstvu. 

Podjetja lahko prispevajo k zelenemu dogovoru tako, da združijo prizadevanja za preseganje 
zavezujočih standardov. Sporazumi o standardizaciji imajo pogosto pomembne pozitivne učinke, zlasti 
z omogočanjem razvoja novih in izboljšanih proizvodov oziroma trgov ali izboljšanih pogojev dobave.  
Pri dogovarjanju o standardih lahko podjetja vzpostavijo zaščitne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
koristi standarda ne bodo po nepotrebnem omejevale zdrave konkurence. Na primer, standard bi se 
moral uporabljati na pregleden in nediskriminatoren način; dostopen bi moral biti vsem 
zainteresiranim podjetjem, tudi tistim, ki želijo uporabljati tudi alternativne standarde ali tehnologije; 
prav tako ne bi smel omogočati izmenjave poslovno občutljivih informacij ali prikrivati kartelov4.  

Sporazumi, ki uresničujejo cilje glede trajnosti, lahko načeloma uživajo tudi koristi uredb Komisije o 
skupinskih izjemah5, če ne vsebujejo nedopustnih omejitev in če skupni tržni deleži pogodbenic 
sporazuma ne presegajo specifičnih pragov. 

                                                            
3 Uredba EU o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 z dne 18. junija 2020, UL L 198, 22.6.2020, str. 13) 
vzpostavlja klasifikacijski sistem EU za spodbujanje trajnostnih naložb. V skladu s taksonomijo EU bo večina 
gospodarskih dejavnosti pregledana in določena bodo merila (glede ravni emisij, stopenj recikliranja, zahtev 
glede upravljanja voda itd.) po področjih dejavnosti, da se ugotovi, ali jih vlagatelji in upravljavci premoženja 
lahko označijo kot trajnostne. Čeprav se ta klasifikacija ne uporablja za državno pomoč, bi lahko zagotovila delne 
smernice za opredelitev projektov z visokimi okoljskimi koristmi ali z visoko oceno trajnosti. 
4 Glej Smernice o uporabi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije za sporazume o horizontalnem 
sodelovanju, UL C 11/1, 14.1.2011 (Smernice o horizontalnem sodelovanju), odstavki 280–283 in odstavek 293.   
5 Uredba Komisije (EU) št. 330/2010 z dne 20. aprila 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj.  
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Namen sedanje razprave je ugotoviti, ali še vedno obstajajo ovire za zaželene sporazume, ki podpirajo 
cilje zelenega dogovora, in če je tako, kako bi bilo te ovire najbolje odpraviti.  

Pri prispevanju k razpravi o tem, kako protimonopolna politika ter okoljska in podnebna politika 
delujejo skupaj in kakšne izboljšave bi bile pri tem še možne, upoštevajte naslednja vprašanja:  

1. Navedite dejanske ali teoretične primere želenega sodelovanja med podjetji za podporo ciljem 
zelenega dogovora, ki jih zaradi protimonopolnih tveganj EU ni bilo mogoče izvesti. Zlasti 
pojasnite okoliščine, v katerih sodelovanje namesto konkurence med podjetji vodi k bolj 
zelenim rezultatom (npr. okolju prijaznejši proizvodi ali proizvodni procesi).  

2. Ali bi bilo treba dodatno pojasniti in opredeliti značilnosti sporazumov, ki služijo ciljem 
zelenega dogovora, ne da bi pri tem omejevali konkurenco? Če je odgovor pritrdilen, v kakšni 
obliki bi bilo treba taka pojasnila podati (splošne smernice politike, ocena posameznih 
primerov, sporočila o prednostnih nalogah izvrševanja itd.)? 

3. Ali obstajajo okoliščine, v katerih bi uresničevanje ciljev zelenega dogovora upravičilo 
omejevalne sporazume, ki presegajo sedanjo prakso izvrševanja?  Če je odgovor pritrdilen, 
pojasnite, kako bi bilo mogoče razviti sedanjo prakso izvrševanja, da bi se prilagodila takšnim 
sporazumom (tj. kateri cilji zelenega dogovora bi upravičili posebno obravnavo omejevalnih 
sporazumov? Kako se lahko uresničevanje ciljev zelenega dogovora razlikuje od drugih 
pomembnih ciljev politike, kot so ustvarjanje delovnih mest ali drugi socialni cilji?)  

Del 3: Nadzor nad združitvami 

V skladu z uredbo EU o združitvah je Komisija pooblaščena, da oceni, ali prestrukturiranja podjetij, tj. 
združitve in prevzemi določenega obsega, bistveno ovirajo učinkovito konkurenco na notranjem trgu. 
Takšna prestrukturiranja podjetij so na splošno dobrodošla, v kolikor nimajo škodljivih učinkov in 
prispevajo k povečanju konkurenčnosti evropske industrije, izboljšanju pogojev za rast in dvigu 
življenjskega standarda v EU.  

Vendar pa je Komisija zadolžena, da zagotovi, da te transakcije ne povzročijo trajne škode konkurenci 
na notranjem trgu. Združitev lahko na primer z odpravo konkurenčnih omejitev med podjetji povzroči 
trajno škodo konkurenci.  Združitve lahko zlasti odpravijo pritisk nad podjetji, naj pri nekaterih 
proizvodih ali proizvodnih procesih uvajajo inovacije v zvezi s trajnostnimi vidiki, zlasti na trgih, kjer so 
slednji pomemben dejavnik konkurence.  

Preference potrošnikov so ključni vidik pri oceni učinkov združitve, tako v smislu opredelitve 
upoštevnih proizvodnih trgov kot analize obsega, v katerem so podjetja, ki se združujejo, konkurenčna 
med seboj in drugim podjetjem. Danes imajo okoljski in trajnostni vidiki na tem področju vedno večjo 
vlogo.   

Opredelitev trga je orodje za odkrivanje in opredelitev področij, na katerih si podjetja konkurirajo. 
Razmejitev proizvodnih in geografskih trgov omogoča vzpostavitev okvira za presojo vpliva transakcije 
na konkurenco in blaginjo potrošnikov6. Upoštevni proizvodni trg obsega vse proizvode in/ali storitve, 
ki so za potrošnika glede na svoje značilnosti, ceno ali namen uporabe zamenljivi ali nadomestljivi. S 

                                                            
UL L 102, 23.4.2010, str.1–7; Uredba Komisije (EU) št. 1217/2010 z dne 14. decembra 2010 o uporabi 
člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za nekatere skupine sporazumov o raziskavah in razvoju (UL L 
335, 18.12.2010, str. 36); Uredba Komisije (EU) št. 1218/2010 z dne 14. decembra 2000 o uporabi člena 101(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za nekatere skupine sporazumov o specializaciji in usklajena ravnanja 
(UL L 335, 18.12.2010, p. 43) 
6 Glej smernice iz Obvestila Komisije o opredelitvi upoštevnega trga za namene konkurenčnega prava Skupnosti 
(Uradni list C 372 z dne 9. decembra 1997). 
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tega vidika so lahko okolju prijazne značilnosti ali značilnosti trajnostnih proizvodov povezane z višjo 
kakovostjo proizvodov in so dejavnik razlikovanja v očeh potrošnikov. 

Raziskave in tehnološki napredek so bistvenega pomena za gospodarski napredek. Cilj spodbujanja 
trajnostnega razvoja zahteva zaščito in spodbujanje inovacij, da bi podjetja razvila nove in boljše 
tehnologije, izdelke ali strokovno znanje, ki lahko na primer prispevajo k zmanjšanju ravni emisij ali 
drugim trajnostnim ali okoljskim izboljšavam. Nadzor nad združitvami zagotavlja, da se zaradi združitev 
konkurentov ne izgubijo inovacije, ki bi sicer še naprej prinašale koristi. 

Pri prispevanju k razpravi o tem, kako politika glede združitev podjetij ter okoljska in podnebna 
politika delujejo skupaj in kakšne izboljšave bi bile pri tem še možne, upoštevajte naslednja 
vprašanja:  

1. Ali menite, da bi združitev podjetij v nekaterih primerih lahko škodila potrošnikom z 
zmanjšanjem njihove izbire okolju prijaznih proizvodov in/ali tehnologij? 

2. Ali menite, da bi izvrševanje združitev lahko bolje prispevalo k varstvu okolja in trajnostnim 
ciljem zelenega dogovora? Če je odgovor pritrdilen, pojasnite zakaj.  

Praktična navodila: 

Ta dokument vsebuje več vprašanj, razvrščenih v tri dele, od katerih vsak zajema enega od treh 
instrumentov konkurenčnega prava: protimonopolno politiko, nadzor državne pomoči in nadzor 
združevanja.   

V svojih prispevkih boste morda želeli odgovoriti na vsa ali samo nekatera vprašanja v vseh ali samo 
nekaterih delih. Pri tem preverite, ali se vaš odgovor dejansko nanaša na zadevno vprašanje. Navedite 
konkretne primere in količinsko opredelitev, kadar je to mogoče. 

Če vaš prispevek presega 20 strani, dodajte povzetek. 

Vaše prispevke pošljite na elektronski naslov COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu do 20. novembra 
2020. 

Navedite samo nezaupne informacije.  
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