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Konkurentsiameti tegevus

� Konkurentsiseadus § 55 lg 2 kohaselt Konkurentsiamet analüüsib 
konkurentsiolukorda, kavandab konkurentsi soodustavaid 
meetmeid, annab soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks ja 
teeb ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks

� Näiteid turutõrgetest ja konkurentsipiirangutest, millega KA viimasel 
aastal tegelenud on:
� Piirangud apteekide asutamisele

� Pensionifondide vahetamise piirangud

� Taastuvenergeetika toetused

� Ühisveevärgi sektor ja selle hinnaregulatsioon

� Jäätmevedajate vabadus jäätmekäitluskohta valida

� Bussiveo kaugliinilubade väljastamise põhimõtted

� jne.



Konkurentsipiirangud õigusaktides

� Piirangud on üldjuhul sätestatud “õilsatel” eesmärkidel

(regionaalpoliitika, ohutus jms), kuid

� Kas piirang ikka täidab seatud eesmärke? Sealhulgas, kas 
eesmärkide täitmine on läbipaistval viisil arusaadav?

� Isegi kui mingil määral täidab, kas tegemist on parima vahendiga 
nende eesmärkide saavutamiseks?

� Kas piirangut analüüsides peaks pigem piirangu pooldajad ära 
näitama, millist kasu sellest tõusetub, või peaks KA selgitama, millist 
kasu tõusetuks vabast konkurentsist ehk piirangu kaotamisest?



Jäätmekäitluskohtade määramine (1)

� Konkurentsiameti soovitused:

- Narva Linnavalitsusele 2008

- Tallinna Linnavalitsusele 2010

� Konkurentsiameti vastus selgitustaotlusele 
- Viljandi Linnavalitsusele  2010



Jäätmekäitluskohtade määramine (2)

� Jäätmeseadus

Jääts § 66 lg 1 kohaselt on korraldatud 
jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja 
vedamine määratud piirkonnast määratud 
jäätmekäitluskohta või kohtadesse 

Jäätmeseadus ei kohusta valima ühte 
jäätmekäitluskohta, neid võib olla ka mitu



Jäätmekäitluskohtade määramine (3)

� KOV-del on õigus kehtestada 
jäätmekäitluskohtadele seaduslikke nõudeid ja 
võtta arvesse teisi keskkonnanõudeid (nt 
jäätmehierarhia)

� Samas ei anna see automaatselt õigust piirata 
jäätmekäitluskohtade valikut ühe konkreetse 
ettevõtjaga. Võimalus peab jääma avatuks ka 
teistele nõuetekohastele ettevõtjatele. 



Jäätmekäitluskohtade määramine (4)

� Eri- või ainuõigusena käsitatakse riigi või kohaliku 
omavalitsuse üksuse poolt ettevõtjale antud õigust, mis 
võimaldab tal olla kaubaturul teiste ettevõtjatega 
võrreldes eelisseisundis või ainsaks ettevõtjaks sellel 
kaubaturul (KonkS § 14 lg 1). 

� Kui eri- või ainuõiguse andmise aluseks olev õigusakt ei 
sätesta eri- või ainuõiguse andmise korda, tuleb vastava 
õiguse andmiseks korraldada avalik konkurss Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud korras (KonkS § 14 lg 2).



Jäätmekäitluskohtade määramine (5)

� Konkurentsipiirangud, nagu eri- või ainuõiguse 
andmine jäätmekäitluses, on tõsised 
sekkumised ettevõtlusvabadusse, mis võivad 
tarbijate huve kahjustada, mistõttu on neid 
põhjendatud rakendada üksnes juhul, kui 
eksisteerivad ülekaalukad avalikud huvid, mida 
ei ole võimalik saavutada teisi, konkurentsi 
vähem kahjustavaid vahendeid kasutades  



Tänan !


