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KONKURENTSIPOLIITIKA

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 101–109 reguleeritakse konkurentsi siseturul.
Nende sätete kohaselt on konkurentsi piiravad kokkulepped ettevõtete vahel keelatud. Turgu
valitsevatel ettevõtetel on keelatud oma positsiooni kuritarvitada ja nii liikmesriikide vahelist
kaubandust piirata. Ettevõtete koondumist ja omandamist, juhul kui need on olulised kogu
liidu jaoks, kontrollib Euroopa Komisjon ja need võidakse teatavatel juhtudel keelata.
Konkurentsi moonutava riigiabi andmine teatavatele ettevõtetele või toodetele on keelatud,
kuid mõnel juhul võib see olla lubatud. Konkurentsieeskirjad kehtivad ka riigi osalusega
äriühingute, avalike teenuste ja üldhuviteenuste suhtes. Kui seatud eesmärkide täitmine neid
ettevõtteid ja teenuseid ohustab, võib konkurentsieeskirjad tühistada.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 101–109 ning protokoll nr 27 siseturu ja
konkurentsi kohta, milles täpsustatakse, et Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3
nimetatud siseturg hõlmab süsteemi, mis tagab, et konkurentsi siseturul ei kahjustata.

— Ühinemismäärus (EÜ) nr 139/2004.

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 37, 106 ja 345 riigi osalusega äriühingute kohta,
samuti Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 14, 59, 93, 106, 107, 108 ja 114 avalike
teenuste, üldhuviteenuste ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohta; protokoll nr 26
(üldhuviteenuste kohta); Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 36.

EESMÄRGID

Ühenduse konkurentsieeskirjade peamine eesmärk on vältida konkurentsi kahjustamist. See ei
ole siiski eesmärk omaette. See on eelkõige tingimus vaba ja elujõulise siseturu saavutamiseks
ning on üks paljudest üldise majandusliku heaolu edendamise vahenditest. Alates Lissaboni
lepingu jõustumisest ei ole konkurentsi kaitsmine moonutamise eest enam selgesõnaliselt
sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 3, vaid seda hõlmab protokollis nr 27
esitatud siseturu mõiste. Tegelikke muudatusi sellest ei tulene, sest konkurentsieeskirju ei ole
muudetud. Nende kohaldamistingimused ja õiguslik mõju on Euroopa Komisjoni pikaajalises
haldustegevuses ja Euroopa kohtute praktikas niivõrd juurdunud, et neid peetakse püsivaks.

TULEMUSED

A. Konkurentsi piiravate kokkulepete sõlmimise üldine keeld (Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikkel 101)
Keelatud ja kehtetud (lõige 2) on kõik ettevõtjatevahelised kokkulepped, mille eesmärgiks või
tagajärjeks on piirata konkurentsi ning mis võivad kahjustada liikmesriikide vahelist kaubandust
(lõige 1). Seda keeldu ei pea kohaldama kokkulepete suhtes, mis aitavad parandada kaupade
tootmist või levitamist või edendada tehnilist või majanduslikku arengut tingimusel, et tarbija
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saab õiglase osa sellest tulenevast kasust, sellega ei kehtestata ebavajalikke piiranguid ning ei
kõrvaldata konkurentsist märkimisväärset osa kõnealustest toodetest (lõige 3).
Alates 1. maist 2004 reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 101 ja
102 sätestatud eeskirjade rakendamist nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2003. Selle alusel
võivad liikmesriikide konkurentsiasutused ja kohtud ELi toimimise lepingu artikleid
101 ja 102 ise kohaldada. 2017. aastal esitas Euroopa Komisjon direktiivi ettepaneku
riiklikele konkurentsiasutustele volituste andmise kohta, et võimaldada neil tulemuslikumalt
kaasa aidata ELi konkurentsieeskirjade maksmapanekule, millega tagataks, et Euroopa
konkurentsivõrgustiku kaudu koostööd tegevatel riiklikel konkurentsiasutustel oleks ühesuguse
õigusliku aluse rakendamiseks kasutada kohased vahendid, mis võimaldaksid luua tõelise
ühtseid konkurentsireegleid järgiva piirkonna. Üldiselt on ELi monopolivastaste normide
kohaldamise praktikas kasulikuks osutunud järgmised menetlusviisid.
— Grupierandid: tegemist on sisuliselt sarnaste, konkurentsi tavaliselt võrreldavalt

mõjutavate üksikkokkulepete grupiga. Kui niisuguse kokkulepete grupi suhtes võib
oodata, et ELi toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohased erandi tegemise tingimused
korrapäraselt täidetakse, on võimalik grupp määrusega ELi toimimise lepingu artikli
101 lõike 1 keelust vabastada. See menetlusviis peaks vähendama Euroopa Komisjoni
halduskoormust.

— Vähetähtsad kokkulepped: teatavaid kokkuleppeid, mis ei kuulu küll Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 101 lõikes 3 sätestatud erandite alla, ei käsitata rikkumisena,
kui need on vähetähtsad ja nende mõju turule on väga väike. Niisuguseid kokkuleppeid
peetakse sageli väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate vahelisele koostööle kasulikuks.
Mõnede grupierandimääruste muutmisest ja uuemast kohtupraktikast tulenevalt on 2014.
aasta teatist vähetähtsate kokkulepete kohta (2014/C 291/01) muudetud. Tähtsaimaks
muudatuseks on täpsustus, et vähetähtsaks ei tohi pidada neid kokkuleppeid, mille eesmärk
on konkurentsi piirata.

Teatavat liiki kokkuleppeid käsitatakse alati konkurentsi piiravatena ja seetõttu on need
eranditult keelustatud. Sellised kokkulepped seostuvad eelkõige hindade kindlaksmääramise ja
sihtkohaklauslitega.
Kokkuleppemenetlused kartellide puhul: määruse (EÜ) nr 622/2008 alusel on võimalik
kiirendada menetlust ja saavutada trahvisumma vähendamine 10% võrra, kui asjaomased
ettevõtted toetavad Euroopa Komisjoni tööd ning avalikustavad juba menetluse varases etapis
osalemise konkurentsi vastastes kokkulepetes.
Õigus nõuda kahju hüvitamist: et soodustada hoidumist keelatud kokkulepete sõlmimisest
ja parandada tarbijakaitset, võeti 2014. aastal vastu direktiiv teatavate eeskirjade kohta,
millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide
ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (2014/104/EL). Kartellivastasele
menetlusele on sellel eelkõige kaks tagajärge: rahatrahvile lisandub tsiviilõiguslik kahju
hüvitamine ja leebema kohtlemise tulemuslikkust ei tohi kahjustada.
B. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 102)
Mõiste „turgu valitsev seisund” tähendab ettevõtja majanduslikku võimu, mis võimaldab tal
vältida tõhusa konkurentsi alalhoidmist asjaomasel turul ja annab talle võimaluse tegutseda
olulises ulatuses sõltumatult oma konkurentidest, klientidest ja tarbijatest (otsus kohtuasjas
27/76, United Brands). Turgu valitsev seisund määratakse kindlaks kogu siseturgu või
selle osa valitseva seisundi põhjal. Vastava asjaomase turu ulatus sõltub toote olemusest,
alternatiivsete toodete olemasolust ning ühtlasi tarbijate käitumisest ja valmisolekust minna
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üle alternatiivsetele toodetele. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 on esitatud üksnes
mittetäielik loetelu kuritarvituse esinemise näidetest.
Alates 2016. aasta septembrist on Euroopa Komisjon kohaldanud kokkuleppemenetluse
põhimõtet koostöömenetluse vormis, seda ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102
rikkumiste korral.
C. Ühinemiste kontrollimise menetlus
Määruses (EÜ) nr 139/2004 on sätestatud, et koondumised, mis võivad märkimisväärselt
takistada tõhusat konkurentsi ühisturul või selle olulises osas, eelkõige turgu valitseva seisundi
saavutamise või tugevdamisega, loetakse ühisturuga kokkusobimatuks (artikli 2 lõige 3). Enne
koondumist tuleb sellest Euroopa Komisjoni teavitada. Kontrollimisel lähtutakse võimalusest
saavutada kontroll teise äriühingu üle (artikli 3 lõige 1). Koondumist ei tohi viia ellu enne,
kui komisjon on andnud selleks loa (artikkel 7). Süsteemset järelkontrolli ega sidusettevõtjate
eraldamist ei toimu.
Menetlus võib hõlmata kahte etappi. Enamik menetlusi on võimalik lõpule viia juba pärast
esimest etappi (25 tööpäeva). Keerulisemaid juhtumeid hinnatakse põhjalikumalt teises etapis
(90 tööpäeva). Heakskiitmise otsustele võidakse lisada tingimusi ja kohustusi (artikkel 8).
2014. aastal avaldas Euroopa Komisjon valge raamatu „ELi ettevõtjate ühinemise kontrolli
tõhustamine“, mis peaks aitama saavutada ELi tasandi reeglite ja liikmesriikide reeglite paremat
koostoimet. 2016. aasta oktoobris alustas Euroopa Komisjon avalikku konsulteerimist seoses
ELi ettevõtjate ühinemise kontrolli teatavate menetluslike ja juriidiliste aspektide jätkuva
hindamisega.
D. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 107 sisalduv riigiabi andmise keeld
Riigiabiks loetakse liikmesriikide poolt riigi vahenditest otse antav abi. Riigiabi hõlmab
lisaks mittetagastavatele subsiidiumitele ka sooduslaene, maksuvabastusi ja laenukäendusi,
isegi riigi ametiasutuste osalust ettevõtetes juhul, kui nende kaudu teatavate ettevõtete
või tootmisharude soodustamisega kahjustatakse või võidakse kahjustada konkurentsi ning
mõjutatakse liikmesriikide vahelist kaubandust.
Abikeeldu ei kohaldata lõikes 2 ammendavalt loetletud juhtude suhtes. Neil juhtudel on
abi siseturuga kokkusobiv ja seetõttu automaatselt lubatud. Lõikes 3 osutatud juhtudel on
vajalik Euroopa Komisjoni poolne üksikjuhtumi hindamine. Ka riigiabi juhtumite kontrollimisel
kohaldatakse vähese tähtsuse (de minimis) põhimõtet ja alates 2008. aastast üldist grupierandit
(määrus (EÜ) nr 800/2008), mille kohaldamisala laiendati 2014. ja 2017. aastal.
Majandus- ja finantskriisist ajendatuna kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
107 lõike 3 punktil b põhinevate otsuste puhul alates 1. augustist 2013 nn pangandusteatist
riigiabieeskirjade kohaldamise kohta finantskriisi kontekstis pankade kasuks võetavate
toetusmeetmete suhtes (ELT C 216, 30.7.2013). Teistes teatistes käsitletakse lisaks selliseid
teemasid nagu finantsasutuste rekapitaliseerimine, langenud väärtusega varade käsitlemine või
elujõulisuse taastamine ja ümberkorraldamismeetmete hindamine.
Pankadele antava riigiabi eesmärk on toetada laenude andmist ja investeeringute tegemist
jätkusuutlikku majanduskasvu. 2012. aastal riigiabi eeskirjade ajakohastamise käigus muudeti
mitmeid sätteid ja sealjuures peeti silmas suuremat keskendumist nendele riigiabi juhtumitele,
millel on kõige koormavam mõju siseturule, samuti menetluse täiustamist.
Teatavate ettevõtjate maksualast sooduskohtlemist mõnedes liikmesriikides on Euroopa
Komisjon oma esimestes otsustes hinnanud lubamatu riigiabina, mis tuleb tagasi nõuda (2015.
aasta oktoobris tehtud otsus Fiat Finance and Trade’i ja Starbucks Manufacturing’i asjades).
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Apple’i asjas nõudis komisjon 2016. aasta augustis Iirimaalt 13 miljardi euro suuruse maksu
maksmist. Nii Apple kui ka Iirimaa on selle otsuse vaidlustanud; sellekohane kohtuasi on
pooleli. Komisjon uurib veel teisi juhtumeid.
E. Avalikud teenused, üldhuviteenused ja üldist majandushuvi pakkuvad teenused
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 14 teise lausega antakse Euroopa Liidule
esmakordselt jagatud seadusandlik pädevus. Seadusandliku tavamenetlusega antakse Euroopa
Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 52 ja 114 võrdväärsete
kaasseadusandjate roll. ELi toimimise lepingu artikli 14 sätteid täiendatakse protokolliga nr
26, milles rõhutatakse viitega Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 14 veel kord teenuste,
nende mitmekesisuse, riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste laiaulatusliku suvaõiguse ja
üldise juurdepääsu tähtsust. Erilise tähenduse annab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile
14 ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 36. Ka siin tunnustatakse liidu kodanike
juurdepääsu üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele, et edendada liidu sotsiaalset ja
majanduslikku ühtekuuluvust.
Praegu kehtiv õigusaktide pakett, millega reguleeritakse üldist majandushuvi pakkuvaid
teenuseid, koosneb komisjoni otsusest (ELT L 7, 11.1.2012, lk 3), kahest teatisest (ELT C 8,
11.1.2012, lk 14 ja ELT C 8, 11.1.2012, lk 15) ning direktiivist 2006/111/EÜ.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on konkurentsiõigusse kaasatud üksnes nõuandemenetluse kaudu.
Parlamendi mõju on seega Euroopa Komisjoni ja nõukogu mõjuga võrreldes piiratud. Oma
iga-aastastes resolutsioonides Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
on parlament juba mitu korda nõudnud, et seadusandlikku tavamenetlust laiendataks ka
konkurentsiõigusele.
Parlamendi peamine roll on seega täitevvõimu tegevuse kontrollimine. Euroopa Komisjoni
konkurentsivolinik astub mitu korda aastas parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni
(ECON) ette, et selgitada oma poliitikat ja arutada üksikotsuseid.
Eespool mainitud kahju hüvitamise hagisid käsitleva direktiivi puhul kohaldati seadusandlikku
tavamenetlust. Sel haruldasel korral, kui Euroopa Parlament (ning majandus- ja
rahanduskomisjon kui vastutav parlamendikomisjon) toimis kaasseadusandjana, oli
parlamendiliikmete jaoks oluline saavutada, et tarbijatele hüvitataks kahju täielikult, kuid
samal ajal välditaks ka ülemäärast hüvitamist. Tarbijate huvisid silmas pidades saavutasid
parlamendiliikmed, et liikmesriikide konkurentsiasutuste otsuseid tunnustatakse esimesel
muljel põhineva tõendina konkurentsiõiguse rikkumise kohta.
2016. aasta suvel viis maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga
meetmete erikomisjon (TAXE, TAX2) lõpule töö selle kohta, kuidas liikmesriikides praktiliselt
hinnatakse eelotsuste vastavust riigiabi eeskirjadele ning kas vastastikuse teabevahetuse eeskirju
tuleks täpsustada.
Euroopa Komisjon direktiivi ettepanekut riiklikele konkurentsiasutustele volituste andmise
kohta, et võimaldada neil tulemuslikumalt kaasa aidata ELi konkurentsiõiguse
maksmapanekule, menetleb Euroopa Parlament praegu seadusandliku tavamenetluse korras;
vastutav komisjon on majandus- ja rahanduskomisjon. Parlament esitab oma seisukoha, mis
räägitakse läbi konkurentsivõime nõukoguga, eeldatavasti 2018. aasta alguses.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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