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 Käsitlemaks rahastamist riigiabina, tuleb arvestada järgmist: 

o Riigiabiks ei ole turutingimusel rahastamine, mida oleks samas olukorras ja 

tingimustel teinud ka erainvestor, st mille aluseks on mõistlik kasumiootus 

investeeringu kasuliku eluea vältel. 

o Riigiabiks ei ole see osa rahastusest, mis on mõeldud mittemajandusliku tegevuse 

tarbeks, nt lennujuhtimine, politsei, toll, tuletõrje jms. Äriplaanis tuleb 

mittemajanduslik osa selgelt välja tuua ja raamatupidamisarvestuses edaspidi selget 

vahet teha mittemajandusliku ja majandusliku tegevuse vahel. 

 Riigiabi korral tuleb järgida riigiabi põhimõtteid ning täita järgmised kumulatiivsed 

tingimused (lähtume kinnitusest, et äriplaani koostamisel neid on arvestatud ja 

arvestatakse): 

o Riigiabimeetmel peab olema ühist huvi pakkuv eesmärk. Käesoleval juhul on 

selleks eesmärgiks näiteks regionaalarengule kaasa aitamine. 

o Peab esinema vajadus riigi sekkumiseks, st peab esinema turutõrge või probleem, 

mis tavapärastes turutingimustes ei lahene. Antud juhul on tegemist väga väikese 

lennujaamaga, mis suure tõenäosusega ei suudaks ise katta suurt osa oma 

kapitalikuludest, samas regionaalarengu ning konkurentsivõime seisukohast tagaks 

see ülejäänud piirkonna investeeringute väärtustamise. 

o Abimeede peab olema asjakohane (sobiv poliitiline vahend eesmärgi täitmiseks), st 

puuduvad vähemmoonutavad abivormid, nagu laenude ja tagatiste andmine. Sarnaste 

kaasuste puhul on riigiabi andmine olnud tavapärane. 

o Abimeetmel peab olema ergutav mõju, st investeeringute tegemisega ei alustata 

enne riigiabiloa saamist ja ilma riigiabita ei oleks sama investeeringut tehtud. 

o Abi peab olema proportsionaalne ega ole tegelikest vajadustest suurem ning mingi 

osa investeeringutest tuleb katta lennujaamal endal. Arvestades Pärnu Lennujaama 

suurust ja asukohta EL-i perifeerias, on tõenäoline, et abikõlbulikest kuludest 

vähemalt 75% (võimalik, et isegi rohkem) on abikõlbulik. 

o Puudub ülemäärane negatiivne mõju liikmesriikide vahelisele konkurentsile 

ja kaubandusele. Esitatud andmetel oleks investeering põhjendatud ja juurdepääsu 

lennujaama taristule saaksid kõik lennundusettevõtjad võrdsetel tingimustel. 

o Abi andmine peab olema läbipaistev ja vastavad andmed avalikkusele 

kättesaadavad.  
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* * * 

Teie pöördumisel oleme valmis esitama ka põhjaliku analüüsi. 

 

Lugupidamisega  

/allkiri/  

vandeadvokaat Risto Rüütel  

 

/allkiri/  

vandeadvokaat Randu Riiberg  

 


