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Euroopa Komisjoni ajutised
konkurentsialased juhised
oluliste toodete, sh ravimite
ja meditsiinitoodete osas
Euroopa Komisjon avaldas äsja juhised, kuidas COVID-19 leviku ajal läbi viia
konkurentsiprobleemide hindamist seonduvalt kriisiaegse koostööga. Juhised hakkasid
kehtima 8. aprillil ja kehtivad kuni komisjon otsustab teisiti.
Euroopa Komisjon on juba loonud eraldisesiva veebilehe koroonaviirusega
seonduvate konkurentsiküsimuste vahendamiseks ettevõtjatele, samuti on
loodud eraldi e-postiaadress ettevõtjatele, kuhu saab saata oma küsimusi
konkurentsireeglite kohaldamise tingimuste kohta.
Euroopa Liidu konkurentsiõigus on küllaltki range ettevõtjate vahelise koostöö suhtes,
mistõttu kaasneb igasugusel koordineeritud käitumisel, iseäranis konkurentide vahel,
märkimisväärne risk. Koroonaviiruse levikust tingitud probleemid on hüppeliselt
suurendanud vajadust erinevas vormis ja mahus koostöö järele ning seda vajadust on
teadvustanud ka Euroopa Komisjon.
Komisjon võtab juhistes arvesse, et käimasolev kriis on ühest küljest põhjustanud olulisi
probleeme tarneahelates ja teiselt poolt nõudluse muutumist teatud toodete ja teenuste
osas (nii vähenemise kui suurenemise suunas).
Oma juhises keskendub komisjon olulistele toodetele, sh ravimitele ja
meditsiinitoodetele, kuna selles valdkonnas on probleemid ja koostöövajadus ilmnenud
eriti teravalt. Juhise koostamise ajendiks on ettevõtjate päringute plahvatuslik kasv
komisjoni suunal, kus palutakse komisjonilt seisukohta erinevate koostöövormide
vastavuse kohta konkurentsireeglitele.

Eversheds Sutherland Ots & Co juhend

1

Koroonaviirus (COVID-19)
Aitame oma klientidel kiirelt reageerida: lõdvenenud konkurentsireeglitest

Konkurentsi mittekahjustavate toimingute loetelu
Euroopa komisjoni hinnangul ei ole konkurentsi kahjustav, kui oluliste toodetega
tegelevate ettevõtjate ühenduse (iseäranis tervishoiu- või ravimimüügisektoris
tegutsevate ettevõtjate ühendusele) või iseseisvale nõustajale, teenusepakkujale,
avalikule üksusele tehakse ülesandeks järgmised toimingud:

■

tootmissisendite ühise transpordi koordineerimine,

■

tootmismahtude kavandamise eesmärgil selliste ravimite või ravimigruppide
identifitseerimine, mille puhul on tõenäoline defitsiidi tekkimine,

■

tootmismahtude ja -varude alaste andmete koondamine, kui sellega ei
kaasne konkreetsete ettevõtjate kohta käiva üksikasjaliku teabe vahetamist,

■

liikmesriigi nõudluse prognoosimine ja „pudelikaelte“ tuvastamine
varustamisel,

■

ettevõtjatelt otsepäringutega informatsiooni hankimine tuvastatud
varustuslünkade täitmiseks (näiteks varude kasutuselevõtu või tootmise
suurendamise teel), ilma et sellega kaasneks konkurentidele vahelist
infovahetust.

Euroopa Komisjon peab oluliseks, et eelnimetatud infovahetus ei võimaldaks konkreetse
ettevõtjaspetsiifilise informatsiooni vahendamist konkurentide vahel, so infot koguv ja
töötlev ettevõtjate ühendus või iseseisev teenusepakkuja peab võtma tarvitusele kõik
vajalikud meetmed, et vältida infovahetust temale informatsiooni andjate vahel.

Euroopa Komisjon on teavitanud, et kavatseb suhtuda mõistvalt selliste tavapäraselt
konkurentsiõiguslikult probleemsetele tegevuste suhtes nagu kokkulepete sõlmimine,
mille raames tootjad (teatud tingimustel ka distribuutorid) koordineerivad omavahelisi
tegevusi ulatuses, mis tagavad näiteks selle, et kõik konkreetse valdkonna ettevõtjad ei
keskenduks üksikutele defitsiitsematele toodetele jättes ülejäänud tooted tagaplaanile.
Komisjoni hinnangul on selline koordineerimine lubatav ega riku konkurentsiõiguse
reegleid, kui see on ajutine, hädavajalik ja rangelt suunatud käimasoleva kriisi tarbeks.
Abiks oleks, kui sellise koostöö väljakujunemises osaleb mingis ulatuses ka avalik võim,
kuna see annab täiendava garantii koostöö lubatavusele.
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Komisjon rõhutab oma värsketes juhistes, et konkurentsi kahjustavat tegevust
ei tolereerita, sh kavatseb komisjon jõuliselt sekkuda kõikidesse katsetesse
hakata olukorda ära kasutama konkurentsi kahjustaval viisil. Näiteks turgu
valitseva seisundi kuritarvitused ja konkurentsi kahjustav koostöö, mille eesmärgiks on
olukorra ära kasutamine, on keelatud ja komisjon kavatseb jõuliselt sekkuda kõikidesse
sellekohastesse katsetesse.

Euroopa Komisjoni juhendi rakendamine Eestis
Kuna EL konkurentsiõigus on suurel määral harmoniseeritud, iseäranis koostöö
valdkonnas, võib arvata, et ka siseriiklikud konkurentsiametid (sh Eesti oma) rakendavad
sarnaseid põhimõtteid.

Eversheds Sutherland on kõigis riikides määranud kontaktisikud, kes on
spetsialiseerunud koroonaviirusega seotud konkurentsiküsimuste lahendamisele,
lähemalt Euroopa Komisjoni juhendi kohta saate lugeda meie koroonaviiruse erilehelt.
Juhend ise on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehel.

Küsimusega kirjuta

Risto Rüütel
Partner, EL õiguse, rahvusvahelise kaubanduse ja
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