
Euroopa Liidu õigus riigiabi
kohta vaiab täiendamist

CARRI GINTER, KASPAR ENDRIKSON
advokaadid

Käed eemale Estonian Airist,
Brüssel! See dramaatiline sõ-

num jääb kõlama, kui lugeda
arvamusi, mille järgi ei tohiks
rahvuslennufirma päästmist
takistada bürokraatia. Tegeli-
kult kaitsevad riigiabi reeglid
väikeriikide huve. Ilma nende

reegliteta oleksime veel sügava-
mal võidurelvastumises. Kuid

dopingu käsutamine ei käi kok-
ku ausa mängu põhimõttega.
Võistleja konkurentsieelis peab
tulema tema enda andekusest

ja heast treeningust.

Riigiabi reeglid on Eesti hu-
vides. Väiksed ei saa kapita-
li mõõtmes kunagi suurtega
võrdseks. Võistelda saame eel-

kõige talendis ja konkurentsi-
eelistes. ELi riigiabireeglid on
vajalikud selleks, et avada uk-
si ka nõrgematele. 2010. aas-
tal nõuti ELi liikmesriikides ta-

gasi üle 530 miljoni euro riigi-
abi. See on valus löök neile, kes

reegleid eirasid. Riigiabi pii-
ranguteta oleks Eesti ettevõt-

jad ELi turgudel tõsises hädas.
Kui poleks reegleid, oleks toetu-
sed suurriikide lennufirmadele
meie sinilinnul ammu varbad
taeva poole tõstnud.

ELi õigus lubab riigiabi ai-

nult rangetel tingimustel. Olu-
line on, et toetuse positiivsed
mõjud kaaluks üle toetuse-

ga kaasnevad negatiivsed taga-
järjed. Abi tulemusena peaks
toimuma mingi oluline muu-
datus, mis abita oleks jäänud
olemata. Niisiis otsitakse ra-
vimit, või paremat treening-
vahendit, mitte petturlikku
eelist. Nii on Euroopa Komis-

jon lubanud toetada Tðehhi ja
Malta rahvuslike lennufirmade
ümberkujundamist. Hädas äri

igapäevakulude katmine üld-

juhul olulist muudatust kaa-
saeitoo.

Sama kehtib ka uurimise

kohta, mille Euroopa Komis-

jon alustas Estonian Airi riigi-
abi asjus. Riik peab suutma ko-

misjonile tõestada, et Estonian
Airile antud raha ja päästmis-
laenu tingimused on kooskõ-
las riigiabi reeglitega ning abi-

ga kaasnevad positiivsed taga-
järjed kaaluvad üles võimali-
kud turumoonutused. Vaid nii
on võimalik, et komisjon lõpe-
tab menetluse Eestile positiiv-
se otsusega.

Üldisest kurtmisest ei piisa.
Miks mitte toetada lennuühen-
dust nii nagu ühistranspor-
ti või laevaliine, mis muidu ei
oleks jätkusuutlikud? Võima-
lik, et ELi äärealadel ei olegi ma-
janduslikult võimalik tagada
piisavat elementaarset lennu-
ühendust.

Meie oletusestjääb siinkohal
siiski vaheks. Samuti ei pääsla
päeva ELi reeglite kallal hädal-
damine. Mis oleks, kui telliks
rahvusvahelise tipptasemel ma-

jandusliku ekspertiisi? Seda tu-
leks käsutada lobi tegemiseks,
et saavutada ELi õiguse vas-
tav täiendamine. Arvestades, et
hetkel reformib EL põhjalikult
riigiabi reegleid, on Eestil väga
hea võimalus.

matele.


