Konkurentsiõiguse konverents 2019
Mida peab 2019. aastal äri tehes teadma konkurentsist?
20.02.2019
Tallinn, Swissoteli konverentsikeskus
Konkurents ja õigus on ettevõtjale ning kõigile neile, kes konkurentsiga ettevõtluses ja äris kokku
puuduvad olulised märksõnad. See konverents annab hea ülevaate konkurentsiõigusest - juttu on EL
plaanidest konkurentsiametite tõhususe tõstmiseks, millega konkurentsiametite tegevusele antakse
hoogu juurde.
Kuuleme ka seda, millised on Baltikumi konkurentsiametite prioriteedid. Räägime sellestki, milline on konkurentsiõiguse rakendamise
praktika Eestis, mis on ettevõtete nägemus ning mida toob tulevik kohtutes konkurentsiõiguse vaidluste osas.
Konverentsi korraldavad Advokaadibüroo COBALT ja Äripäev.
Sihtgrupp: otsustajad, tegevjuhid, omanikud, juristid, advokaadid, ametnikud, müügijuhid, strateegiajuhid, müügidirektorid.
Lisainfo: Harro Puusild, harro.puusild@aripaev.ee
NB! Enamik ettekandeid on inglise keeles ja konverentsil on sünkroontõlge eesti keelde.

PROGRAMM
20.02.2019
09:15 - 09:45

Registreerimine ja hommikukohv värske Äripäevaga

09:45 - 09:55

Sissejuhatus
Mart Blöndal Advokaadibüroo COBALT konkurentsiõiguse advokaat, konverentsi moderaator

09:55 - 10:10

Avasõnad
Urmas Reinsalu justiitsminister

10:10 - 10:50

Konkurentsiametite töö tõhustamise direktiiv. Kuidas mõjutab
direktiiv kartellide ja monopolide menetlemist ning trahve?
Jurga Stanciute Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat, poliitika ja strateegia
poliitikaametnik
Arvatavasti juba jaanuaris-veebruaris 2019 on jõustumas direktiiv, mille eesmärgiks on tõsta riiklike
konkurentsiametite tõhusust. Konkurentsiõiguse slängis nimetatakseme seda ECN+ direktiiviks, kuna
direktiivi ametlik nimetus on pikk ja lohisev – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, mille eesmärk on
anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine. ECN+ direktiiv on vastu võetud, Euroopa Parlamendi ja Euroopa
Nõukogu poolt allkirjastatud ja ootab nüüd avaldamist. Peale avaldamist direktiiv jõustub ning siis on Eestil
kaks aastat aega, et direktiivi eesmärgid oma seadustesse üle võtta.
ECN+ direktiivi ülevõtmine Eestis tähendab, et Eesti konkurentsiametile antakse volitusi juurde. Eesti on üks

riike, kelle pärast direktiiv algatati, kuna Eestis ja mõnedes teistes Euroopa Liidu riikides ei ole
konkurentsiametite pädevused ning trahvid olnud piisavad, et konkurentsiõiguse reegleid tõhusalt rakendada.
Direktiivi alusel tuleb Eesti konkurentsiõigus üle vaadata.
Mõned teemad, mida ECN+ direktiiv käsitleb:
- Konkurentsiameti poolt määratavad trahvid;
- Direktiiv toob tõenäoliselt kaasa trahvimäärade tõusu;
- Konkurentsiametil peab tekkima võimalus määrata suuri haldustrahve – kui praegu on kartellid
kriminaalkuriteod, siis tulevikus peab kriminaalmenetlus asenduma haldustrahvidega või lisanduvad
kriminaalmenetlusele haldustrahvid;
- Konkurentsiameti sõltumatus – muuhulgas poliitilisest mõjust ja ministeeriumidest;
- Kas konkurentsiametil on oma rolli täitmiseks piisavalt vahendeid?
Direktiiv toob suured muudatused sellesse, kuidas konkurentsiamet edaspidi kartelle ja monopole menetleb.

10:50 - 12:00

Aruteluring: Baltikumi konkurentsiametite prioriteedid
kartellide ja monopolide rikkumiste menetlemisel. Kes peaks
kartma, kes mitte?
Märt Ots Eesti Konkurentsiameti peadirektor
Šarunas Keserauskas Leedu Konkurentsiameti peadirektor
Skaidrīte Ābrama Läti Konkurentsiameti peadirektor
Rasa Zaščiurinskaitė Advokaadibüroo COBALT Leedu konkurentsiõiguse valdkonna juht,
paneeli moderaator
Nii Eestis, Lätis kui Leedus on kartellid ja turgu valitseva seisundi kuritarvitus keelatud. Samas menetlused
erinevad. Kui Lätis ja Leedus rakendatakse haldustrahve, siis Eestis on kriminaal- ja väärteomenetlus. Saame
teada, millised on konkurentsiametite prioriteedid kartellide ja turgu valitsevate ettevõtete rikkumiste
menetlemisel. Kes peab värisema ning kes võib kergemalt hingata?

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Konkurentsiõiguse praktikust poliitika kujundajaks. Kuidas
peaks konkurentsipoliitikat kujundama?
Kaja Kallas Reformierakonna juht ja endine konkurentsiõiguse advokaat
Kaja Kallas alustas karjääri konkurentsiõiguse advokaadina. 2011. aastal suundus ta poliitikasse ning on
teinud edukat karjääri majanduskomisjoni esimehena riigikogus ja saadikun Euroopa Parlamendis. Saame
kuulda, kuidas tema arvates peaks konkurentsipoliitikat kujundama.

13:30 - 14:00

Konkurentsiõiguse rakendamise praktika Eestis. Mis on
lubatud ja mis keelatud?
Elo Tamm Advokaadibüroo COBALT Tallinna büroo partner ja konkurentsiõiguse töögrupi juht

Elo Tamm võtab kokku Eesti konkurentsiõiguse rakendamise viimase aja praktika – millega peavad
ettevõtjad arvestama – mis on lubatud ja mis on keelatud. Seejärel arutame paneelis ettevõtete esindajatega,
kas konkurentsiõiguse reeglid on neile arusaadavad, mida nad ootavad Konkurentsiametilt reeglite
selgitamisel, võimalike rikkumiste menetlemisel.

14:00 - 15:00

Aruteluring: ettevõtjate vaade
Helen Tulve Tallinna Kaubamaja Grupp AS peajurist
Marti Hääl Alexela Group juhatuse liige
Mika Sucksdorff Uus Maa Kinnisvarabüroo partner ja juhatuse liige

15:00 - 15:20

Kohvipaus

15:20 - 15:40

Vaidluste lahendamine majandusnäitajate toel
Anssi Kohonen Copenhagen Economics, vanemökonomist

15:40 - 16:00

Põhjus ja tagajärg, konkurentsiõiguse jõustamine eraõiguslike
meetmetega
Andrew Bullion Hausfeld Law Firm, asutaja ja partner

16:00 - 16:50

Aruteluring: konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud
kahjunõuded
Andrew Bullion Hausfeld Law Firm, asutaja ja partner
Anssi Kohonen Copenhagen Economics, vanemökonomist
Rauno Ligi Advokaadibüroo COBALT Eesti büroo vandeadvokaat ja paneeli moderaator
Uģis Zeltiņš Advokaadibüroo COBALT Läti büroo advokaat
Marius Inta Advokaadibüroo COBALT Leedu büroo valdkonna juht

16:50 - 17:00

Konverentsi lõpp

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

