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I Kokkuvõte 

 Esimese järjekorras tuleb analüüsida, kas kavandatav rahastamine on üldse riigiabi ja millises 

ulatuses ta seda on. Arvestada tuleb seejuures 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. 

 Selles osas, milles on tegemist riigiabiga, tuleb vältida abi ülekandumist lennuettevõtjatele 

ning ära täita järgmised kumulatiivsed tingimused (võttes neid arvesse juba äriplaanis): 

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

selleks eesmärgiks olla regionaalarengule kaasa aitamine. Tuleb aga tagada, et 

eesmärgi saavutamine peab olema realistlik ning põhinema asjakohastel 

majandusanalüüsidel ja -prognoosidel. 

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. 

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

puuduvad vähemmoonutavad abivormid, nagu laenude ja tagatiste andmine. 

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. Seega peab investeering olema põhjendatud ja juurdepääsu 

lennujaama taristule peavad saama kõik lennundusettevõtjad võrdsetel tingimustel. 

o Abi andmine peab olema läbipaistev ja vastavad andmed avalikkusele 

kättesaadavad. 
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II Lähteülesanne. 
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi: POL) pöördus Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co 

(edaspidi: advokaadibüroo) poole seoses Pärnu Lennujaama renoveerimiseks antava riigiabiga. POL 

selgituste kohaselt soovib ta olla veendunud, et riigiabi andmine vastaks EL riigiabi reeglitele. Seoses 

sellega palub POL advokaadibürool selgitada EL-i riigiabi reegleid seonduvalt lennujaamadele antava 

investeerimisabiga. 

 

III Sissejuhatavad märkused riigiabi andmise reeglistiku kohta 

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikkel 107 lõikele 1 on keelatud igasugune 

liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab 

kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga 

kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust. Üldreeglina on riigiabi 

kui selline ühisturuga kokkusobimatu. Konkreetsemad kriteeriumid abi või meetme hindamiseks 

riigiabi kontekstis on kujundatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa kohtute praktika abil.  

Liikmesriikidel (sh liikmesriigi kohtutel) puudub pädevus riigiabi seaduslikkuse hindamiseks, so vastav 

küsimus on Euroopa Komisjoni ainupädevuses ja liikmesriigi kohtu roll piirdub üksnes selle 

hindamisega, kas riigiabi andmiseks on Euroopa Komisjonilt saadud luba. 

Üldiselt kasutatakse abi või meetme hindamiseks alljärgnevaid kriteeriume: 
 

• Riigi ressursside kasutamine (sh KOV-ide ja EL-i erinevate tõukefondide rahad); 

• Selektiivsus; 

• Mõju konkurentsile (so majandusliku eelise saamine);  

• Mõju liikmesriikide vahelisele kaubandusele. 
 

Riigiabiks ei loeta rahastamist, mida samas olukorras ja mahus oleks teinud ka erainvestor arvestades 

kasumi teenimise võimalust investeeringu kasuliku eluea jooksul. Riigiabiks ei ole ka abi andmine 

avalikku funktsiooni täitvale organile või asutusele, kes ei tegele ettevõtlusega. Samuti ei loeta 

riigiabiks riigi üldisi majanduslikke või maksunduslikke meetmeid, turutingimustel toimuvaid 

tehinguid, taristute toetamist, mis ei ole mõeldud konkreetsetele kasutajatele, ettevõtjat ennast 

otseselt mittetoetav abi töötajatele vm füüsilistele isikutele jne. 

Vastavalt ELTL-ile tohib riigiabi anda üksnes erandlikel asjaoludel, kui abi andmist on võimalik 

põhjendada teatud eesmärkide saavutamise vajadusega. Enamikel juhtudel tuleb riigiabi andmisest 

teavitada Euroopa Komisjoni enne riigiabi andmist, et Euroopa Komisjon saaks otsustada riigiabi 

vastavuse üle Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadele ja vajadusel riigiabi andmise ära keelata. Eelnimetatu 

tuleneb ELTL artikli 108 lõike 3 viimasest lausest. Oluline on siinkohal see, et riigiabi andmisest tuleb 

igal juhul teatada enne riigiabi andmist mitte tagantjärele, st riigil on üldjuhul kohustus küsida 

Euroopa Komisjonilt riigiabi andmiseks luba. Siiski esinevad teatavad erandid, millistel juhtudel ei ole 

Euroopa Komisjonilt loa küsimine vajalik: 

1) kui abi on allpool de minimis künnist (üldjuhul 200 000 eurot kolme aasta kohta); 

2) kui abi põhineb olemasoleval ja varasemalt heakskiidetud abimeetmel; 

3) kui abi vastab üldise grupierandi tingimustele. 

Kui abi seondub üldist majandushuvi pakkuva teenusega, siis täiendavalt võimaldab ELTL artikkel 106 

liikmesriigil riigiabi reeglistikust kõrvale kalduda ja on võimalik, et konkreetset abimeedet ei loeta 
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seetõttu riigiabiks. Seega on ka üldhuviteenuste puhul tegemist omamoodi erandiga üldisest riigiabi 

reeglistikust. 

Kui eeltoodud erandite tingimused pole täidetud, eeldab abi andmine Euroopa Komisjoni teavitamist 

abi andmisest ja sellele nõusoleku saamist. Teavituskohustuse mittetäitmine (kui teavitamine oli 

kohustuslik) toob kaasa riigiabi ebaseaduslikkuse ja sellise abi andmine on keelatud. 

Teatud majandusvaldkondades on Euroopa Komisjon pidanud võimalikuks sõnastada riigiabi andmisele 

konkreetsemaid juhiseid. Üheks selliseks valdkonnaks on lennundus ja lennujaamade tegevus, mille 

kohta on Euroopa Komisjon kehtestanud teatisega eraldi suunised riigiabi andmise kohta. 

 
Konkurentsimoonutuste suurema ohu tõttu tuleb tulelennujaama toetamise korral eraldi teatada 

Euroopa Komisjonile järgmistest abimeetmetest: 

a) investeerimisabi lennujaamadele, mille keskmine reisijate arv aastas ületab kolm miljonit; 

b) 75 %-list abi osakaalu ületav investeerimisabi aastas vähem kui ühe miljoni reisijaga 

lennujaamale, välja arvatud kaugetes piirkondades asuvatele lennujaamadele; 

c) lennujaamade ümberkolimiseks antav investeerimisabi; 

d) investeerimisabi reisi- ja kaubalende teenindavale lennujaamale, mis käitles abi teatamisele 

eelnenud kahe aasta jooksul üle 200 000 tonni kaupa; 

e) investeerimisabi uue reisilennujaama rajamiseks (sealhulgas olemasoleva lennuvälja 

ümberehitamiseks reisilennujaamaks); 

f) investeerimisabi olemasolevast lennujaamast 100 km vahemaa või ühetunnise sõidu (auto, 

bussi, rongi või kiirrongiga) kaugusel asuva lennujaama rajamiseks või arendamiseks. 

 

IV Riigiabi reeglid lennunduse ja lennujaamade käitamise valdkonnas 

Euroopa Komisjon eristab lennundust puudutavas riigiabi teatises investeerimisabi tegevusabist. Kuna 

käesoleval juhul on klient viidanud Pärnu Lennujaama renoveerimisele, siis ilmselt kavandatakse 

investeerimisabi andmist. Seetõttu piirdume allpool investeerimisabi reeglite kirjeldamisega. 

Euroopa Komisjon on väiksemate lennujaamade toetamise osas selgitanud järgmist (soovitame seda 

silmas pidada äriplaani koostamisel ning Euroopa Komisjoniga riigiabi teemadel suhtlemisel): 

1. Turumajanduses tegutseva isiku test 

Esmajärjekorras tuleb hinnata seda, kas kõnealused investeeringud on üldse käsitletavad riigiabina või 

mitte. Euroopa Komisjoni praktika kohaselt ei loeta riigiabiks sellist rahastamist, mida samas 

olukorras, mahus ja tingimustel oleks teinud ka erainvestor, pidades silmas tulu teenimise võimalust 

ja jättes kõrvale kõik sotsiaal-, regionaal- või sektorpoliitilised kaalutlused. Seega tavapärastele 

turutingimustele vastavatel asjaoludel antud riiklikud vahendid ei kvalifitseeru riigiabiks.  

Euroopa Kohus on leidnud ka, et riikliku investori käitumist võib võrrelda sellise erainvestori 

käitumisega, kes loodab saada kasu pikema aja, st investeeringu kogu kasuliku eluea jooksul. 

Lennujaamataristusse investeerimise puhul tuleb seega analüüsida lennujaama eeldatavaid tulusid 

pikema aja jooksul. Tuleb rõhutada, et kasumlikkuse väljavaated peavad olema realistlikud ja 

põhinema ratsionaalsetel liiklusmahtude prognoosidel ja hinnangul tuludele. Piirkondlikke ja poliitilisi 

kaalutlusi antud analüüsis arvesse võtta ei saa. Kuna vastavad analüüsid tuleb teha enne abi andmist, 

siis äriplaani olemasolu on turumajanduses tegutseva isiku testi sooritamise jaoks kohustuslik. 
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2. Majandusliku iseloomuga tegevuse eristamine mittemajanduslikust tegevusest 

Tegevust, mille eest oma avalik-õiguslike volituste tõttu vastutab tavaliselt riik, ei käsitata 

majandustegevusena ning selle suhtes ei kohaldata üldjuhul riigiabieeskirju. Lennujaama puhul 

peetakse üldjuhul mittemajanduslikuks selliseid tegevusvaldkondi nagu lennujuhtimine, politsei ja tolli 

tegevus, tuletõrje, meetmed, mis on vajalikud tsiviillennunduse kaitsmiseks õigusvastase sekkumise 

eest, ning investeeringuid, mis on seotud nende tegevuste läbiviimiseks vajaliku taristu ja 

seadmetega. 

Kuigi mittemajandusliku tegevuse riiklik rahastamine ei kujuta endast riigiabi, peaks see piirduma vaid 

seonduvate kulude hüvitamisega ning seda ei tohi kasutada muu tegevuse rahastamiseks. Igasugune 

võimalik liigsete hüvitiste maksmine riigiasutuste poolt mittemajandusliku tegevuse eest võib kujutada 

endast riigiabi. Kui lennujaam tegeleb oma majandustegevuse kõrval mittemajandusliku tegevusega, 

peab selles osas pidama eraldi raamatupidamisarvestust, et vältida riigi vahendite igasugust 

ülekandmist mittemajandusliku ja majandusliku tegevuse vahel. 

Seega: äriplaani koostamisel ja Euroopa Komisjoniga suhtlemisel, tuleks selgelt eristada ja välja tuua 

need investeeringud, mis on mõeldud mittemajandusliku tegevuse toetamiseks, kuna vastavas osas 

riigiabi reeglistik ja piirangud ei kohaldu. Teisest küljest tuleb sellises olukorras veenduda, et 

raamatupidamisarvestus võimaldab majandusliku ja mittemajandusliku tegevuse vahel vahet pidada. 

3. Finantssuhted lennujaama ja lennuettevõtjate vahel 

Euroopa Komisjon on seisukohal, et kui abi on mõeldud lennujaama tegevuse üleüldiseks toetamiseks, 

tuleb vältida abi edasikandumist lennundusettevõtjatele. Seega tuleb sellisel juhul tagada, et 

lennujaamateenuste eest küsitavad hinnad vastavad turutingimustele või suurendab lennujaama ja 

lennundusettevõtja vaheline suhe lennujaama kasumit. Kui investeeringud on mingis osas mõeldud 

mõne konkreetse lennundusettevõtja vajadusi silmas pidades, siis vastavad kulud võetakse arvesse 

hinnates lennundusettevõtja lepingu vastavust turumajandustingimustele. 

4. Riigiabi andmise reeglid 

Juhul kui tegemist on riigiabi andmisega, loeb Euroopa Komisjon abimeetme ELi toimimise lepingu 

artikli 107 lõike 3 kohaselt siseturuga kokkusobivaks tingimusel, et täidetud on järgmised 

kumulatiivsed tingimused: 

a) sellega aidatakse kaasa täpselt määratletud ühist huvi pakkuva eesmärgi 

saavutamisele: riigiabimeetmel peab olema ühist huvi pakkuv eesmärk 

Lennujaamadele antav investeerimisabi loetakse ühistes huvides oleva eesmärgi saavutamisele kaasa 

aitavaks, kui see: 

(i) suurendab ELi kodanike liikuvust ja piirkondade ühendusvõimalusi, luues 

juurdepääsupunkte ELi-sisestele lendudele või 

(ii) vähendab lennutranspordi ülekoormatust ELi suurtes sõlmlennujaamades või 

(iii) aitab kaasa regionaalarengule. 

Euroopa Komisjon leiab, et kahjumlike lennujaamade tegevuse dubleerimine ega täiendava 

kasutamata läbilaskevõime loomine ei aita kaasa ühistes huvides oleva eesmärgi saavutamisele. Kui 

investeerimisprojekti peamine eesmärk on suurendada lennujaama läbilaskevõimet, peab uus taristu 

keskpika ajavahemiku jooksul vastama lennujaama teeninduspiirkonna lennuettevõtjate, reisijate ja 

ekspediitorite prognoositavale nõudlusele. Investeeringut, millel puudub keskpika ajavahemiku jooksul 

rahuldav kasutamise perspektiiv või millega halvendatakse teeninduspiirkonnas olemasoleva taristu 
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kasutamise keskpikka perspektiivi, ei loeta ühistes huvides oleva eesmärgi saavutamisele kaasa 

aitavaks. 

Kui olemasolev lennujaam ei tööta täisvõimsusel ega selle lähedal, tekitab see samuti komisjonil 

kahtlusi selle teeninduspiirkonnas asuva lennujaamataristu kasutamise suhtes keskpikas perspektiivis. 

Kasutamise keskpikka perspektiivi tuleb näidata põhjalike reisijate- ja kaubaveoprognooside põhjal, 

mis on lisatud eelnevalt koostatud äriplaanile, ning nende puhul tuleb välja selgitada investeeringu 

tõenäoline mõju olemasoleva taristu, näiteks teise lennujaama või teiste transpordiliikide, eelkõige 

kiirrongiliinide kasutamisele. 

b) vajadus riigi sekkumiseks: riigiabimeede peab olema suunatud olukorrale, mida 

abiga saab oluliselt parandada määral, mida turg ise ei suuda: näiteks kui abi 

võimaldab kõrvaldada turutõrget või lahendada võrdsete võimaluste või 

ühtekuuluvuse puudumisega seotud probleemi 

 
Riigiabi peab olema suunatud olukordadele, kus tänu sellisele abile on võimalik saavutada märgatavalt 

suuremat edu kui tavapärastes turutingimustes. Näiteks leiab komisjon, et väiksemad lennujaamad on 

teenuste arendamisel ja erainvestorite meelitamisel taristusse investeerima tihti ebasoodsamas 

olukorras kui ELi suured lennujaamad, mistõttu võib väiksematel lennujaamadel olla ilma riigi 

vahenditeta raskusi oma investeeringute rahastamise tagamisel. Samuti on väiksemate lennujaamade 

puhul tavaliselt suurem vajadus riigi vahendite järele taristuinvesteeringute rahastamisel kõrgete 

püsikulude tõttu.  

Komisjon on identifitseerinud järgmist liiki lennujaamad ja nende suhtelise finantssuutlikkuse: 

a) aastas kuni 200 000 reisijat teenindavad lennujaamad ei pruugi suuta katta suurt osa oma 

kapitalikuludest; 

b) aastas 200 000 kuni üht miljonit reisijat teenindavad lennujaamad ei suuda tavaliselt katta suurt 

osa oma kapitalikuludest; 

c) aastas üht kuni kolme miljonit reisijat teenindavad lennujaamad peaksid keskmiselt suutma katta 

suurema osa oma kapitalikuludest; 

d) aastas kolme kuni viit miljonit reisijat teenindavad lennujaamad peaksid põhimõtteliselt suutma 

katta enamiku oma kuludest (sealhulgas tegevuskulud ja kapitalikulud), ehkki teatavatel juhtudel võib 

kapitalikulude osaliseks rahastamiseks olla vaja riigi vahendeid; 

e) aastas rohkem kui viit miljonit reisijat teenindavad lennujaamad on tavaliselt kasumlikud ja 

suudavad katta kõik oma kulud, välja väga erakorralistel asjaoludel. 

c) abimeetme asjakohasus: abimeede peab olema sobiv poliitiline vahend ühist huvi 

pakkuva eesmärgi täitmiseks 

 
Abimeede peab olema taotletava eesmärgi saavutamiseks või lahendatavate probleemide 

leevendamiseks asjakohane poliitikavahend. Abimeedet ei loeta siseturuga kokkusobivaks, kui sama 

eesmärki oleks võimalik saavutada muude vähem moonutavate poliitika- või abivahenditega. 

Riik peab seega eelnevalt kaaluma teisi poliitikavõimalusi ning sellise selektiivse vahendi nagu 

otsetoetusena antava riigiabi kasutamist võrdlema vähemmoonutavate abivormidega, näiteks 

laenude, tagatiste ja tagasimakstavate ettemaksetega. 
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d) ergutav mõju: abi peab muutma asjaomaste ettevõtjate käitumist nii, et nad 

hakkavad tegelema lisategevusalaga, mida nad ilma abita ei teeks või teeks piiratult 

või muul viisil või muus kohas 

 
Üksiku investeeringuga seonduvaid töid võib alustada alles pärast abi andvale asutusele taotluse 

esitamist. Kui töid alustatakse enne abi andvale asutusele taotluse esitamist, ei loeta kõnealusele 

üksikule investeeringule antud abi siseturuga kokkusobivaks. 

Lennujaama investeerimisprojekt võib olla ka iseenesest majanduslikult atraktiivne. Seetõttu tuleb 

kontrollida, kas riigiabita ei oleks investeeringut tehtud või ei oleks seda tehtud samas ulatuses.  

e) abi proportsionaalsus (piirdumine minimaalselt vajaliku abiga): abi tuleb piirata 

miinimumini, mis on vajalik lisainvesteeringute tekitamiseks või tegevuse 

ergutamiseks asjaomases piirkonnas 

 
Rahastamiskõlblikeks kuludeks on lennujaamataristusse, maapealse teeninduse taristusse (näiteks 

pagasilint jne) ja lennujaamavarustusse tehtava investeeringu kulud, sealhulgas projekteerimiskulud. 

Lennundusvälise tegevusega (eelkõige parklad, hotellid, restoranid ja kontorid) seonduvad 

investeerimiskulud ei ole rahastamiskõlblikud. 

Kui need ei kuulu maapealse teeninduse taristu hulka, ei ole lennujaama enda poolt maapealseks 

teenindamiseks tehtavate investeeringute (nt bussid, sõidukid jne) kulud rahastamiskõlblikud. 

Selleks et lennujaamadele antav investeerimisabi oleks proportsionaalne, peab see piirduma 

lisakuludega (millest on maha arvatud lisatulud), mis tulenevad sellest, et võetakse ette toetatud 

projekt/tegevus alternatiivse projekti/tegevuse asemel, mille abisaaja oleks ette võtnud vastupidise 

stsenaariumi korral, st kui ta ei oleks abi saanud. Kui ei ole teada konkreetselt vastupidist, siis selleks, 

et abisumma oleks proportsionaalne, peab see piirduma investeerimisprojekti kapitalikulude 

rahastamisvajakuga, mis määratakse eelnevalt koostatud äriplaani alusel kindlaks kui positiivsete ja 

negatiivsete rahavoogude (sealhulgas investeeringukulude) vahe nüüdispuhasväärtus investeeringu 

eluea jooksul. Investeerimisabi puhul peaks kõnealune äriplaan hõlmama vara majandusliku 

kasutamise ajavahemikku. 

Väiksemate lennujaamade puhul on rahastamisvajak tavaliselt suurem.  

Komisjon kasutab üldise proportsionaalsuse tagamiseks mitmeid lubatavaid abi ülemmäärasid. Abi 

osakaal ei tohi ületada lubatavat investeerimisabi ülemmäära ega tohiks mingil juhul ületada 

investeerimisprojekti tegelikku rahastamisvajakut. 

Suurimat lubatavat riigiabi määra väljendatakse protsentides (%) rahastamiskõlblikest kuludest (abi 

ülemmäär). Järgmises tabelis võetakse kokku lubatav abi ülemmäär sõltuvalt lennujaama suurusest, 

mõõdetuna reisijate arvuna aastas: 

Lennujaama suurus reisijate keskmise arvu 

alusel (reisijaid aastas) 

Investeerimisabi ülemmäär 

3–5 miljonit kuni 25 % 

1–3 miljonit kuni 50 % 

alla ühe miljoni kuni 75 % 

 

Kui lennujaam (sõltumata selle suurusest) asub kauges piirkonnas, võib investeerimisabi 

(lennujaamataristu rahastamiseks) ülemmäära suurendada kuni 20%. 
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Aastas vähem kui ühe miljoni reisijaga lennujaamad peaksid rahastama vähemalt 25% kõigist 

abikõlblikest investeeringukuludest. Investeerimisprojektid aastas vähem kui ühe miljoni reisijaga 

lennujaamades, mis asuvad ELi äärepoolsetel aladel, võivad aga kaasa tuua rahastamisvajaku, mis 

ületab lubatavat abi ülemmäära. Hinnates iga üksikjuhtumit eraldi ning sõltuvalt iga lennujaama, 

investeerimisprojekti ja teenindatava piirkonna konkreetsetest omadustest, võib 75% ületav abi 

osakaal olla vähem kui ühe miljoni reisijaga lennujaamade puhul õigustatud erakorralistel asjaoludel. 

f) liikmesriikidevahelisele konkurentsile ja kaubandusele põhjendamatu negatiivse 

mõju vältimine: abi negatiivne mõju peab olema piisavalt väike selleks, et meetme 

üldine mõju oleks positiivne 

 
Eelkõige kahjumlike lennujaamade tegevuse dubleerimisel ja täiendava kasutamata läbilaskevõime 

loomisel olemasoleva taristu teeninduspiirkonnas võib mõju olla moonutav. Kui olemasolev lennujaam 

ei tööta täisvõimsusel ega selle lähedal, tekitab see komisjonis seetõttu põhimõtteliselt kahtlusi tema 

teeninduspiirkonnas asuva lennujaama taristusse tehtud investeeringu kokkusobivuses siseturuga. 

Selleks et vältida abi negatiivset mõju, mis võib ilmneda lennujaamade leebete eelarvepiirangute 

korra, võib kuni viit miljonit reisijat teenindavate lennujaamade investeerimisabi anda 

rahastamiskõlblike investeerimiskulude hüvitamiseks kas ette, fikseeritud summana, või lennujaama 

äriplaanist tuleneva kapitalikulude rahastamisvajaku iga-aastase hüvitamisena. 

Kõigi moonutuste täiendavaks piiramiseks peab lennujaam, sealhulgas igasugune investeering, millele 

abi antakse, olema avatud kõigile potentsiaalsetele kasutajatele, mitte ühele konkreetsele kasutajale. 

Läbilaskevõime füüsiliste piirangute korral tuleks eraldis teha asjakohaste, objektiivsete, läbipaistvate 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel. 

g) abi läbipaistvus: liikmesriikidel, komisjonil, ettevõtjatel ja üldsusel peab olema hea 

juurdepääs kõigile asjaomastele õigusaktidele ja nende alusel antavat abi 

käsitlevale teabele 

Riik peab ülevaatlikul riigiabi veebilehel avaldama (ja see peab olema piiranguteta kättesaadav) 

järgmise teabe: 

(i) abikava või üksikabi andmise otsus ja selle rakendussätete täistekst; 

(ii) abi andev ametiasutus; 

(iii) abisaaja nimi, abi vorm ja summa, abi andmise kuupäev, ettevõtte liik, asukoht ja põhiline 

majandussektor. 

 

* * * 

Kui Teil on eeltooduga seonduvalt küsimusi, arvamusi või ettepanekuid, oleme meelsasti valmis neid 

arutama ja andma Teie poolt vajalikuks peetavates probleemides analüüsiva kommentaari või 

otsustava tähendusega küsimustes põhjaliku õigusliku arvamuse. Juhul kui vajate abi käesolevas 

memorandumis osundatud tegevustes või dokumentide koostamisel, oleme meelsasti valmis vastavat 

juriidilist abi pakkuma. 

Lugupidamisega  

/allkiri/  

vandeadvokaat Risto Rüütel  

Eversheds Sutherland Ots&Co EL ja konkurentsiõiguse valdkonna eest vastutav partner 


