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Konkurentsipoliitika eeskirjade läbivaatamise ajakava ja vahe-eesmärgid 

Pealkiri Algatuse kokkuvõte Ajakava 

Horisontaalne / uued vahendid 

Digiturgude õigusakti 
ettepanek 

Digiturgude õigusakti ettepaneku eesmärk on tagada digisektoris avatud ja õiglased 
turud. Sellega kehtestatakse kitsad objektiivsed kriteeriumid, mille alusel 
kvalifitseeritakse suur veebiplatvorm väravahoidjaks, ning kohustused ja keelud, mida 
nad peavad oma igapäevategevuses järgima. Digiturgude õigusakt täiendab 
konkurentsieeskirjade täitmise tagamist digiturgude hea toimimise säilitamise kaudu. 

Komisjoni ettepanekut (COM(2020) 
842 final), mis võeti vastu 
15. detsembril 2020, arutavad praegu 
kaasseadusandjad. 

Välisriigi subsiidiumide 
määruse ettepanek 

Seadusandlik ettepanek välisriigi subsiidiumide kohta seab eesmärgiks võitluse 
välisriigi subsiidiumidega, mis põhjustavad moonutusi ja kahjustavad võrdseid 
tingimusi ühtsel turul. Määruse ettepaneku kohaselt on komisjonil õigus uurida rahalisi 
toetusi, mida kolmandad riigid on andnud ELis tegutsevatele ettevõtjatele. Kui 
komisjon leiab, et selline rahaline toetus kujutab endast konkurentsi moonutavat 
subsiidiumi, võib ta kehtestada meetmeid moonutava mõju heastamiseks. 

Komisjoni ettepanekut (COM(2021) 
223 final), mis võeti vastu 5. mail 
2021, arutavad praegu 
kaasseadusandjad. 

Konkurentsieeskirjad/ühinemised 

Turu mõistet käsitlev teatis Algatusega tahetakse tagada, et teatis täidab ka edaspidi oma eesmärki ja seda 
ajakohastatakse, et see kajastaks viimaseid turusuundumusi ja muudatusi komisjoni 
lähenemisviisis turu määratlusele. 

Komisjon kavatseb uue teatise vastu 
võtta hiljemalt 2023. aasta I kvartalis. 

Horisontaalsed grupierandi 
määrused 

Algatus puudutab selliste konkurentsieeskirjade läbivaatamist, mida kohaldatakse 
konkurentidevaheliste koostöölepingute suhtes, nimelt: kaks grupierandi määrust aastast 
2010, millega nähakse ette „safe harbour“-põhimõtte kohaldamine teatavat liiki teadus- 
ja arenduskokkulepete suhtes ning teatavat liiki spetsialiseerumiskokkulepete 
(tootmiskokkulepete) suhtes ning neile lisatud suunised konkurentsieeskirjade 
kohaldamise kohta eri liiki koostöökokkulepete suhtes (teabevahetus, teadus- ja 
arendustegevus, ühine tootmine, ühine turustamine, ühine ostmine, standardimine). 
Läbivaatamise eesmärk on tagada, et suunistes võetakse arvesse uusi turusuundumusi, 
nagu andmekogumite sagedasem kasutamine, teadus- ja arendustegevusalase koostöö 
suurenemine ning kestlikkuskokkulepete lisandumine. 

Praegu kohaldatavate horisontaalsete 
grupierandi määruste kehtivusaeg 
lõpeb 31. detsembril 2022. Komisjon 
kavatseb vastu võtta uued 
horisontaalsed grupierandi määrused 
2022. aasta IV kvartaliks. 

Vertikaalsete kokkulepete 
grupierandi määrus 

Algatus puudutab järgmiste normide läbivaatamist: konkurentsieeskirjad, mida 
kohaldatakse vertikaalsete kokkulepete (ettevõtjate vahel, kes tegutsevad tarneahela eri 
tasanditel) suhtes; 2010. aasta grupierandi määrus, milles on sätestatud „safe harbour“-

Praegu kohaldatava vertikaalsete 
kokkulepete grupierandi määruse 
kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2022. 
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põhimõtte kohaldamine vertikaalsete kokkulepete suhtes, mille kohta võib piisava 
kindlusega väita, et need toovad kaasa majandusliku tasuvuse ja vastavad seepärast ELi 
toimimise lepingu artikli 101 lõikes 3 kohase erandi tegemise tingimustele, ning neile 
lisatud vertikaalsed suunised. Läbivaatamisel on kolm peaeesmärki. Esimene 
peaeesmärk on täpsustada turusuundumusi arvestades „safe harbour“-põhimõtet 
tagamaks, et ettevõtjad saavad paremini kindlaks määrata, milliste kokkulepete kohta 
see kehtib. Teine peaeesmärk on anda sidusrühmadele ajakohaseid suuniseid, et tulla 
toime ettevõtluskeskkonnas, mida kujundab e-kaubanduse ja veebiplatvormide kasv, 
ning tagada vertikaalsete eeskirjade ühtlasem kohaldamine kogu liidus. Kolmas 
peaeesmärk on vähendada kulusid eeskirjade keerukuse vähendamise ja suuniste 
ühtlustamise kaudu. 

Komisjon kavatseb vastu võtta uue 
vertikaalsete kokkulepete grupierandi 
määruse 2022. aasta II kvartaliks. 

Mootorsõidukite 
grupierandi määrus 

Selle algatuse eesmärk on vaadata läbi mootorsõidukite sektoris vertikaalsete 
kokkulepete suhtes kohaldatavad konkurentsieeskirjad, nagu vertikaalsed piirangud 
mootorsõidukite müüki ja remonti ning nende varuosade turustamist käsitlevates 
kokkulepetes. Eesmärk on kontrollida, kas ELi toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 
kohase erandi tegemise eeldused on täidetud, ja juhul, kui see nii on, siis millistel 
tingimustel. Kavas on läbi vaadata nii 2010. aasta grupierandi määrus kui ka 
asjaomased suunised. 

Praegu kohaldatava mootorsõidukite 
grupierandi määruse kehtivusaeg lõpeb 
31. mail 2023. Komisjon kavatseb 
läbivaatamise lõpetada 2023. aasta II 
kvartaliks. 

Konsortsiumide 
grupierandi määrus 

Konsortsiumide grupierandi määruses on ette nähtud selle läbivaatamine enne määrus 
kehtivuse lõppu. Hindamine annaks teavet, et teha otsus, kas konsortsiumide 
grupierandi määruse kehtivus peaks lõppema või tuleks seda pikendada ning kui 
pikendamine oleks vajalik, siis millistel tingimustel. 

Praegu kohaldatava konsortsiumide 
grupierandi määruse kehtivusaeg lõpeb 
25. aprillil 2024.  

Füüsilisest isikust 
ettevõtjate 
kollektiivläbirääkimised 

Algatuse eesmärk on tagada, et liidu konkurentsiõigus ei takistaks kollektiivlepingut 
sõlmida füüsilisest isikust ettevõtjatel, kes on nõrgal positsioonil. Tööandjate ja 
töövõtjate vahelised kollektiivläbirääkimised ei kuulu liidu konkurentsiõiguse 
kohaldamisalasse. Kuid füüsilisest isikust ettevõtjaid peetakse ettevõtjateks ja seega on 
võimalik kohaldada nende suhtes liidu keeldu kartellide moodustamise kohta, kui nad 
püüavad pidada platvormide või teiste kutseliste klientidega oma töötingimuste üle 
kollektiivläbirääkimisi.  

Komisjon kavatseb avaldada suuniste 
kavandi avalikuks konsulteerimiseks 
2021. aasta IV kvartalis. 

Järelmeetmed ühinemiste 
hindamise valdkonnas: 
menetluste edasine 

Algatuse eesmärk on täiustada ELi ühinemiskontrolli menetlusi, et i) 
ühinemiskontrolliprotsessi paremini suunata, võimaldades komisjonil keskenduda oma 
uurimistes juhtumitele, mis tuleks üksikasjalikumalt läbi vaadata, ning ii) vähendada 

Komisjon kavatseb uue teatise 
teatavate ühinemiste lihtsustatud 
menetluste kohta ja muudetud 
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lihtsustamine  ettevõtjate jaoks ühinemise läbivaatamise halduskulusid ja -koormust. rakendusmääruse vastu võtta 
2022. aasta IV kvartalis. 

Riigiabi 

Riigiabi ajutise raamistiku 
kuues muudatus 

Algatusel on kaks eesmärki. Esiteks riigiabi ajutise raamistiku kriisimeetmete 
järkjärguline lõpetamine ja kohaldatavate meetmete piiratud pikendamine kuni 30. 
juunini 2022. Teiseks lisatakse riigiabi ajutisse raamistikku uued meetmed, et 
võimaldada sihipäraselt toetada ettevõtjaid, keda kriis on kõige rängemini mõjutanud. 

Komisjon võttis muudatuse vastu 18. 
novembril 2021. 

Riigiabi üldise grupierandi 
määruse muutmine seoses 
mitmeaastase 
finantsraamistikuga 

Riigiabi üldise grupierandi määruse muutmisega sätestatakse uued normid, millega: i) 
võetakse arvesse uut mitmeaastast finantsraamistikku; ii) toetatakse kaksiküleminekut 
rohelisele ja digimajandusele ning iii) aidatakse kaasa koroonaviiruse pandeemia 
majanduslikest tagajärgedest taastumisele. 

Komisjon võttis riigiabi üldise 
grupierandi määruse muudatuse vastu 
23. juulil 2021 (komisjoni 23. juuli 
2021. aasta määrus (EL) 2021/1237, 
millega muudetakse määrust (EL) nr 
651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 
ja 108 kohaldamise kohta, millega 
teatavat liiki abi tunnistatakse 
siseturuga kokkusobivaks). Muudatus 
jõustus 1. augustil 2021. 

Vähese tähtsusega abi 
määrus 

Kuna vähese tähtsusega abi määruse kehtivus lõpeb, alustab komisjon nende normide 
hindamist, et otsustada nende tulevase suunitluse üle. 

Praegu kohaldatava vähese tähtsusega 
abi määruse kehtivusaeg lõpeb 
2023. aasta lõpus.  

Riigiabi üldise grupierandi 
määruse muutmine seoses 
rohelise kokkuleppe ja 
digipöördega. 

Riigiabi üldise grupierandi määruse käimasoleva muutmisega nähakse ette uued normid 
riigiabi jaoks, et edendada rohe- ja digipööret. See täiendab regionaalabi, teadus-, 
arendus- ja innovatsiooniabi, riskifinantseerimisabi ning keskkonnakaitse- ja 
energiaalase abi suuniste samaaegset läbivaatamist, muutes riigiabi üldise grupierandi 
määruse asjaomaseid osi. 

Komisjon kavatseb riigiabi üldise 
grupierandi määruse muudatuse vastu 
võtta 2022. aasta esimesel poolel. 

Riigiabi üldise grupierandi 
määruse üldine 
läbivaatamine 

Enne kui riigiabi üldise grupierandi määruse kehtivus lõpeb, tuleb korraldada selle 
tulevase suunitluse hindamine. 

Praegu kohaldatava riigiabi üldise 
grupierandi määruse kehtivusaeg lõpeb 
2023. aasta lõpus.  

Riigiabi ajakohastamise 
toimivuskontroll 

2019. aasta jaanuaris alustas komisjon riigiabi ajakohastamise, raudteede suuniste ja 
lühiajalist ekspordikrediidikindlustust käsitleva teatise toimivuskontrolli, et tagada 

Komisjon avaldas hindamise 
tulemused 30. oktoobril 2020 
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nende sobivus muutuvasse turukeskkonda. Toimisvuskontrolli raames korraldatud 
riigiabieeskirjade hindamise tulemusena järeldati, et riigiabi kontrollisüsteem ja 
eeskirjad on üldiselt eesmärgipärased. Üksikuid eeskirju tuleks siiski kohandada, võttes 
samuti arvesse Euroopa rohelist kokkulepet ning ELi tööstus- ja digistrateegiat. 

(komisjoni talituste töödokument 
SWD(2020) 257). 

Riigiabi – 
raudteetranspordi suunised 

Algatuse eesmärk on ajakohastada riigiabi eeskirju, mida kohaldatakse 
raudteetranspordi suhtes, et need oleksid täielikult kooskõlas liidu peamiste 
prioriteetidega, et neid oleks lihtsam kohaldada ning et need vastaksid sektori 
vajadustele, võimaldades sellel kasvada ja muutuda konkurentsivõimelisemaks. 
Muudetud eeskirjadega kodifitseeritakse ka senised tavad, eelkõige säästvamatele 
transpordiliikidele ülemineku toetamise kaudu. Algatus sisaldab ka riigiabist eelnevalt 
teatamise kohustuse grupierandi võimalust maismaatranspordi ja ühendvedude 
valdkonnas.  

Komisjon kavatseb uued suunised 
vastu (ja võimaluse korral teha 
ettepaneku uute grupierandite kohta) 
võtta 2023. aasta IV kvartalis. 

Lühiajalise 
ekspordikrediidikindlustuse 
teatis 

Toimivuskontrolli tulemustes kinnitati, et lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse 
riigiabi eeskirjad toimivad üldiselt hästi. Muudatustega on kavas pikendada lühiajalise 
ekspordikrediidikindlustuse teatise kohaldamist, et see kehtiks ka pärast 2021. aastat, ja 
teha mõned tehnilised muudatused, mis lähtuvad turusuundumustest. Lühiajalise 
ekspordikrediidikindlustuse teatise kohaldamisalasse kuuluvad edaspidi VKEd, mille 
maksimaalne ekspordi aastakäive on 2 miljoni euro asemel 2,5 miljonit eurot. 

Komisjon kavatseb uue teatise vastu 
võtta 2021. aasta IV kvartaliks. 

Riskifinantseerimissuunised Toimivuskontrolli tulemustes kinnitati, et kehtivad sätted täidavad üldiselt oma 
eesmärki ja neid on endiselt vaja. Samal ajal näitas hindamine ka, et eeskirju tuleks 
veelgi lihtsustada ja selgitada. Sel eesmärgil on läbivaatamise käigus keskendutud 
järgmisele: i) riskifinantseerimissuuniste ülesehituse muutmine, et parandada loetavaust 
ja lihtsustada kohaldamist, ii) turutõrke olemasolu tõendamiseks vajaliku teabe 
konkreetse sisu ja ulatuse täiendav selgitamine ning iii) olemasoleva sõnastuse 
ühtlustamine ja mõistete suurem kooskõla üldise grupierandi määrusega. 

Komisjon kavatseb uued suunised 
vastu võtta 2021. aasta IV kvartalis. 

Pangandusteatis Eurorühm kutsus oma 30. novembri 2020. aasta avalduses komisjoni üles vaatama 
kriisiohje ja hoiuste tagamise raamistiku läbivaatamise käigus läbi pankadele antava 
riigiabi raamistiku. Algatuse eesmärk on sellele soovile vastata. 

Komisjon alustab pankadele antava 
riigiabi raamistiku hindamist 
2022. aastal. 

Kliima-, keskkonnakaitse- 
ja energiaalase riigiabi 
suunised 

Selle algatuse raames vaadatakse läbi kehtivad keskkonna- ja energiaalase riigiabi 
suunised, võttes arvesse tööstusstrateegiat, digipööret ja Euroopa rohelist kokkulepet. 
Nii aidatakse muuta liidu majandus 2050. aastaks maailma esimeseks 

Komisjon kavatseb uued suunised 
vastu võtta 2021. aasta IV kvartaliks. 
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kliimaneutraalseks ja saastevabaks ringmajanduseks. 

Lairibaühenduse jaoks 
antava riigiabi suunised 

Selle algatuse eesmärk on vaadata läbi lairibaühenduse sektoris kohaldatavad riigiabi 
eeskirjad, et neid ajakohastada kooskõlas tehnoloogia ja sotsiaal-majandusliku arenguga 
ning võtta arvesse uusi liidu ühenduvuseesmärke ja muid viimase aja poliitilisi 
muudatusi.  

Uute suunistega võimaldatakse ka edaspidi ametiasutustel sekkuda, et tagada ELi 
õiglane digipööre kooskõlas taasterahastuga „NextGenerationEU“ ja digistrateegiaga. 

Komisjon kavatseb uued suunised 
vastu võtta 2022. aasta II kvartaliks. 

Üldist majandushuvi 
pakkuvad teenused – 
tervishoiu- ja 
sotsiaalteenused 

Hindamise eesmärk on kontrollida, kas üldist majandushuvi pakkuvate tervishoiu- ja 
sotsiaalteenuste suhtes kohaldatavad normid vastavad nende eesmärkidele, mis seati 
2012. aasta teenustepaketi kohaselt. Need eesmärgid olid toetada liidu liikmesriike 
inimeste ja kogu ühiskonna jaoks eluliselt tähtsate teenuste rahastamisel, säilitades 
samal ajal riigi toetuse kontrollimise põhiaspektid ja vältides seega 
konkurentsimoonutusi. Hinnatakse ka seda, kuidas on selliste teenuste suhtes 
kohaldatud vähese tähtsusega riigiabi määrust. 

Komisjon kavatseb talituste 
töödokumendi vastu võtta 2022. aasta I 
kvartaliks. 

Regionaalabi suunised Läbivaadatud regionaalabi suunised sisaldavad mitu sihtotstarbelist kohandust, et võtta 
arvesse ja lihtsustada eelmiste eeskirjade kohaldamise käigus saadud kogemusi ning 
pidada silmas uusi poliitilisi prioriteete, mis on seotud Euroopa rohelise kokkuleppe 
ning Euroopa tööstus- ja digistrateegiaga. 

Komisjon võttis uued suunised vastu 
19. aprillil 2021 (komisjoni 19. aprilli 
2021. aasta teatis „Regionaalabi 
suunised“, C/2021/2594). Muudetud 
suunised jõustuvad 1. jaanuaril 2022 
ajavahemikuks 2022–2027. 

Üleeuroopalist huvi 
pakkuvaid tähtsaid 
projekte käsitlev teatis 

Kavandataval sihipärasel läbivaatamisel võetakse arvesse eelmiste eeskirjade 
kohaldamise käigus saadud kogemusi ning selle eesmärk on veelgi suurendada 
üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide avatust, viia teatis kooskõlla praeguste 
ELi prioriteetidega, eelkõige rohelise kokkuleppe ja digistrateegiaga, ning hõlbustada 
VKEde osalemist. 

Komisjon kavatseb teatise vastu võtta 
2021. aasta IV kvartaliks. 

Teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni riigiabi 
raamistik 

Läbivaatamise eesmärgid on järgmised: i) parandada ja ajakohastada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste praegusi määratlusi, mis on teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni riigiabi raamistiku kohaselt abikõlblikud; ii) näha ette uued sätted, et 
võimaldada avalikul sektoril toetada tehnoloogiataristuid, mis omakorda lubaks 
eelkõige VKEdel kiiresti arendada uuenduslikke tehnoloogiaid ning hõlbustaks liidu 

Komisjon kavatseb teatise vastu võtta 
2021. aasta IV kvartaliks. 
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majanduse rohe- ja digipööret, ning ii) lihtsustada teatavaid norme. 

Suunised riigiabi kohta 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris ning 
maapiirkondades ning 
põllumajandussektori 
grupierandi määrus 

Läbivaatamise eesmärk on kohandada eeskirju uue ühise põllumajanduspoliitika, 
rohelise kokkuleppe sihtide ja kodanikuühiskonna uute ülesannetega.  

Tekstides kavatsetakse võtta arvesse uusi keskkonnaprobleeme, võimaldades anda 
veelgi rohkem abi metsandussektorile või soodustada maapiirkondades mitut sektorit 
hõlmavaid algatusi. Läbivaatamise eesmärk on samal ajal ka vähendada halduskoormust 
põllumajandussektori grupierandi määruse kohaldamisala laiendamise kaudu uutele 
valdkondadele ja lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise kaudu. 

Komisjon kavatseb muudetud 
määrused vastu võtta 2022. aasta IV 
kvartaliks. 

Kalandussuunised, 
kalandussektori 
grupierandi määrus ja 
vähese tähtsusega abi 
määrus  

Läbivaatamise eesmärk on kohandada eeskirju uue Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondiga (EMKF) ning võtta arvesse rohelise kokkuleppe sihte ja selle 
alusstrateegiaid (töötada välja kestliku sinise majanduse ja elurikkuse strateegia aastani 
2030).  

Kohaldatav kalanduse ja põllumajanduse riigiabi raamistik sisaldab juba mitut 
abimeedet, mis on eriti olulised rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks. 
Läbivaatamise eesmärk on näha kalandussektori grupierandi määruses ette mõned uued 
meetmed, et võimaldada tulemuslikult lahendada kalandus- ja põllumajandusvaldkonna 
eriomaseid probleeme, nt seoses kahjuga, mida põhjustavad halvad ilmastikuolud või 
kaitsealused loomad.  

Komisjon kavatseb muudetud määruse 
vastu võtta 2022. aasta IV kvartaliks. 

 


