
POMOC PAŃSTWA – ESTONIA 

Pomoc państwa SA.35956 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/N) – Pomoc na ratowanie Estonian Air 

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 150/04) 

Pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach nastę
pujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Estonię o swojej decyzji w sprawie rozszerzenia 
postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego 
wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
rozszerza postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następu
jącego po nim pisma. Uwagi należy kierować do: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State aid Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22961242 
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Estonii. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić 
z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

TEKST STRESZCZENIA 

PROCEDURA 

Dnia 20 lutego 2013 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu 
formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pożyczki 
na ratowanie przedsiębiorstwa w wysokości 8,3 mln EUR przy
znanej Estonian Air i kilku innych środków przyznanych 
w przeszłości. W piśmie z dnia 4 marca 2013 r. władze estoń
skie poinformowały Komisję o decyzji estońskiego rządu 
o zwiększeniu pożyczki na ratowanie przedsiębiorstwa. 

OPIS ŚRODKÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH KOMISJA 
ROZSZERZA POSTĘPOWANIE 

Estoński rząd dnia 28 lutego 2013 r. podjął decyzję o zwięk
szeniu pożyczki na ratowanie przedsiębiorstwa przyznanej Esto
nian Air o 28,7 mln EUR („nowy środek”). 16,6 mln EUR z tej 
kwoty zostało przyznane wspomnianym liniom lotniczym dnia 
5 marca 2013 r. po podpisaniu zmian w poprzedniej umowie 
pożyczki, zaś pozostałe 12,1 mln EUR zostanie przekazane 
Estonian Air w terminie późniejszym. Z dostępnych informacji 
wynika, że warunki, na jakich został przyznany nowy środek, 
pozostają niezmienione w stosunku do warunków pierwotnie 
zgłoszonej pożyczki, tj. pożyczka musi zostać zwrócona 
najpóźniej do dnia 20 czerwca 2013 r. i zostaną od niej nali
czone odsetki w wysokości 15 % w skali roku. Znaczna część 
nowego środka ma umożliwić Estonian Air wdrożenie pewnych 
aspektów proponowanej restrukturyzacji w celu zmniejszenia 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie i natychmiastowego zminima
lizowania strat. 

OCENA ŚRODKÓW POMOCY 

Estonian Air od 2006 r. przynosi znaczne straty. Co najmniej 
od 2009 r. nie można wykluczyć, że Estonian Air kwalifikuje 

się jako przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji 
w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo
nych przedsiębiorstw ( 1 ) („wytycznych”). 

Istnienie pomocy państwa w odniesieniu do nowego środka jest 
bezsporne. W kwestii zgodności z wytycznymi Komisja uznaje, 
że istnieje możliwość, iż nie została zastosowana zasada 
„pierwszy i ostatni raz”, o której mowa w pkt 25 lit. e) 
i pkt 73 wytycznych. W decyzji z dnia 20 lutego 2013 r. 
Komisja zakwestionowała już zgodność z wytycznymi niektó
rych środków pomocy przyznanych przez Estonię Estonian Air 
w latach 2009–2012, a mianowicie trzech zastrzyków kapita 
łowych z 2009 r., 2010 r. i 2011/2012 r. oraz sprzedaży 
w 2009 r. działu obsługi naziemnej lotnisku w Tallinie, które 
stanowi własność państwa. Ponieważ Komisja nie może wyklu
czyć, że środki przyznane Estonian Air w latach 2009–2012 są 
formą pomocy na ratowanie lub restrukturyzację niezgodną 
z prawem i z rynkiem wewnętrznym, nie może ona także 
wykluczyć, że w odniesieniu do nowego środka nie została 
zastosowana zasada „pierwszy i ostatni raz”. 

Ponadto Komisja ma wątpliwości, czy kwota 28,7 mln EUR 
obejmuje pomoc na pilne środki strukturalne w rozumieniu 
pkt 16 i 25 lit. d) wytycznych, jak utrzymują estońskie władze. 
Komisja podkreśla, że informacje dostarczone w tej sprawie 
przez Estonię są niewystarczające, aby stwierdzić, czy rzeczywi 
ście są to środki strukturalne, a jeśli tak, określić powody, dla 
których konieczne jest ich bezzwłoczne zastosowanie.

PL C 150/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.5.2013 

( 1 ) Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu rato
wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 
z 1.10.2004, s. 2).

mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu


W związku z powyższym Komisja podjęła decyzję o rozszerzeniu postępowania określonego w art. 
108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do nowego środka. 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 można wystąpić do beneficjenta o zwrot 
wszelkiej bezprawnie przyznanej pomocy.
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TEKST PISMA 

„Komisjon soovib Eesti riigile teatada, et pärast Eesti ametiasu
tuste poolt eespool viidatud meetmete kohta esitatud teabega 
tutvumist on ta otsustanud laiendada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 108 lõikes 2 sätestatud menetlust. 

1. MENETLUS 

(1) Eesti teavitas komisjoni 3. detsembril 2012 teate esitami
sele eelnenud kontaktide raames oma kavatsusest anda 
päästmisabi AS-ile Estonian Air (edaspidi „Estonian Air” 
või „lennuettevõtja”) ja mitmest varem tehtud kapitalisüs
tist. 4. detsembril 2012 toimus kohtumine Eesti ametiasu
tuste esindajatega. 

(2) Pärast teate esitamisele eelnenud kontakte teatas Eesti 
komisjonile SANI-süsteemis koostatud 20. detsembri 
2012. aasta teatises nr 7853 kavatsusest anda lennuette
võtjale päästmisabi 8,3 miljoni euro suuruse laenuna. 

(3) Eesti ametiasutuste esitatud teabest ilmnes, et esimene osa 
päästmislaenust maksti Estonian Airile välja 20. detsembril 
2012. Seetõttu registreeris komisjon juhtumi teatamata 
abina (13/NN) ja teavitas Eesti riiki sellest 10. jaanuari 
2013. aasta kirjas. 10. jaanuari 2013. aasta kirjas palus 
komisjon esitada täiendavat teavet ning Eesti ametiasutused 
vastasid sellele 21. jaanuari 2013. aasta kirjaga. 

(4) 20. veebruaril 2013 algatas komisjon ametliku uurimisme
netluse, mis hõlmas 8,3 miljoni euro suurust teatatud 
päästmisabi ja mitmeid varasemalt võetud meetmeid. 

(5) 4. märtsi 2013. aasta kirjas teavitasid Eesti ametiasutused 
komisjoni Eesti valitsuse 28. veebruari 2013. aasta otsusest 
suurendada Estonian Airile antud päästmislaenu 28,7 
miljoni euro võrra (edaspidi „uus meede”). 

2. ABISAAJA 

(6) Eesti seaduste kohane aktsiaselts Estonian Air on Eesti 
riiklik lennuettevõtja, mille peakorter on Tallinna lennujaa
mas. Praegu on lennuettevõtjal üle 300 töötaja ja selle 
lennukiparki kuulub kümme lennukit. 

(7) Estonian Airil on 100 %-lise osalusega tütarettevõtja AS 
Estonian Air Regional, kes teostab koostöös Estonian 
Airiga liinilende lähipiirkondadesse. Samuti on Estonian 
Air osanik kahes ühisettevõttes: Eesti Aviokütuse Teenuste 
AS (osalus 51 %), mis pakub Tallinna lennujaamas lennu
kite tankimise teenust, ja AS Amadeus Eesti (osalus 60 %), 
mis pakub Eesti reisibüroodele broneerimissüsteeme ja 
vastavat tuge ( 1 ). 

(8) Estonian Air moodustati riigiettevõttena pärast Eesti 
iseseisvumist 1991. aastal Vene lennuettevõtja Aeroflot 
osakonna baasil. Pärast erastamispüüdlusi ja seejärel ette
võtja aktsiapakis asetleidnud muudatusi kuulub Estonian 
Air praegu Eesti riigile (97,34 %) ja SAS Groupile (2,66 %). 

3. UUE MEETME KIRJELDUS 

(9) Komisjon otsustas 20. veebruaril 2013 algatada ametliku 
uurimismenetluse (edaspidi „algatamisotsus”) seoses Eesti 

riigilt Estonian Airile varasemalt määratud mitme abimeet
mega, mis olid kolm kapitalisüsti 2009., 2010. ja 
2011./2012. aastal ning lennuettevõtja maapealse teenin
duse müük riigi omanduses olevale Tallinna Lennujaamale 
2009. aastal. Lisaks hõlmab algatamisotsus 8,3 miljoni 
euro suurust laenu, millest teavitati komisjoni kui pääst
misabist. 

(10) Eesti poolt 20. detsembril 2012 teatatud päästmisabi 
meede koosnes Eesti rahandusministeeriumi antud 8,3 
miljoni euro suurusest laenust. Eesti on selgitanud, et 
laen maksti välja kolmes osas: 0,793 miljonit eurot 
20. detsembril 2012, 3 miljonit eurot 18. jaanuaril 2013 
ja 4,507 miljonit eurot 11. veebruaril 2013. Laen tuleb 
tagasi maksta hiljemalt 20. juuniks 2013. Laenuintress on 
15 % aastas. 

(11) Eesti ametiasutused teavitasid 4. märtsil 2013 komisjoni 
sellest, et toetudes Estonian Airi palvele, milles toodi 
välja tema likviidsusvajadused, otsustas Eesti valitsus 
28. veebruaril 2013 suurendada Estonian Airile antud 
päästmislaenu 28,7 miljoni euro võrra. Nimetatud 
summast maksti 16,6 miljonit eurot lennuettevõtjale 
5. märtsil 2013 pärast eelmise laenulepingu muutmise 
allkirjastamist ning ülejäänud 12,1 miljonit eurot maks
takse Estonian Airile hilisemas etapis. 

(12) Näib, et uue meetme tingimused on samad nagu algselt 
teatatud laenul, st laen tuleb tagasi maksta hiljemalt 
20. juuniks 2013 ja laenuintress on 15 %. 

4. EESTI AMETIASUTUSTE MÄRKUSED 

(13) Eesti ametiasutused leiavad, et 20. detsembril 2012 
teatatud päästmisabi esialgne eesmärk oli hoida Estonian 
Airi tegevuses 31. märtsini 2013. Laenu suurus määrati 
nii, et lennuettevõtja saaks tegevust jätkata ja sõlmida 
2013. aasta märtsi lõpus laenulepingu […] (*). Esialgset 
laenusummat piirates oli valitsuse eesmärk piirata antava 
abi suurust. Selleks ajaks oli selge, et Estonian Airi käimas
olevat ümberkorraldamist tuli märkimisväärselt muuta, 
kuid uue ümberkorraldamiskava üksikasjad oli vaja veel 
välja töötada. 

(14) Ühtlasi selgitab Eesti, et Estonian Airi päästmisetapi kind
laksmääratud koguvajadus on 37 miljonit eurot, st esialg
selt teatatud 8,3 miljonit eurot pluss suurendamine 28,7 
miljoni euro võrra. Eesti ametiasutused leiavad, et kogu 
nimetatud summat tuleb käsitada päästmisabina. 

(15) Eesti väidab lisaks, et suurem osa täiendavast päästmislae
nust, st 23,8 miljonit 28,7 miljonist eurost, peab eelduste 
kohaselt aitama Estonian Airil rakendada kavandatava 
ümberkorraldamise teatavaid aspekte, et vähendada 
äriühingut ja piirata viivitamata kahjusid. Sellega seoses 
on Estonian Airi juhatus ilmselt saavutanud oma võlausal
dajatega kokkuleppe, millega nad loobuvad osaliselt oma 
nõuetest. Selliste kokkulepete tingimus on, et ülejäänud 
osa võlanõuetest tuleb tasuda viivitamata.
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( 1 ) Vt http://estonian-air.com/en/about-us/ (*) Ärisaladus.

http://estonian-air.com/en/about-us/


(16) Estonian Airi poolt 4. märtsil 2013 koostatud ja Eesti 
ametiasutuste esitatud teabele lisatud memorandumist 
nähtub, et eespool osutatud kokkulepped hõlmavad […] 
ja ettevõtjaga […] sõlmitud lennukite rendilepingu (hin
nanguliselt […] miljonit eurot) ennetähtaegset lõpetamist 
ja […] tasumata laenu eest […] miljoni euro suuruse 
summa ennetähtaegset tasumist. Lisaks märgib Estonian 
Air, et seoses koondamishüvitiste maksmise, ümberbronee
rimiskulude ja väiksemasse peakorterisse kolimisega 
tekivad tal […] miljoni euro suurused kulud. Estonian 
Airi hinnangul on kõik nimetatud meetmed – kokku 
maksumusega 23,8 miljonit eurot – struktuurimeetmed. 

(17) Eesti ametiasutused nõustuvad Estonian Airiga selles, et 
eespool osutatud meetmeid tuleks käsitada kiireloomuliste 
struktuurimeetmetena, mida võib raskustes olevate äriühin
gute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi 
käsitlevate ühenduse suuniste (edaspidi „äriühingute pääst
mise ja ümberkorraldamise suunised”) ( 1 ) punkti 25 
alapunkti d kohaselt pidada päästmisabi osaks. Eesti leiab, 
et lennuettevõtja ei saa nimetatud meetmete rakendamist 
edasi lükata, kuni läbivaadatud ümberkorraldamiskava on 
lõpule viidud ja heaks kiidetud. Vastasel juhul kaotaks 
Estonian Air võimaluse sõlmida kokkuleppeid ja piirata 
kulusid. 

(18) Lisaks leiavad Eesti ametiasutused, et uus meede ei peaks 
eelduste kohaselt märkimisväärselt moonutama siseturu 
konkurentsi. Kogu Euroopa lennuliiklust arvesse võttes 
on Eesti turg erakordselt väike. Lisaks on Estonian Air 
mitmel teenindataval liinil ainus otselendu pakkuv lennu
ettevõtja. Nimetatud liinidel ei mõjuta abi lennuettevõtja 
konkurente. Seepärast järeldab Eesti, et siseturu tasandil 
ei teki märkimisväärset konkurentsi moonutamist. 

5. HINDAMINE 

Estonian Airi raskused 

(19) Nagu algatamisotsuses selgitatud, leiavad Eesti ametiasutu
sed, et Estonian Air ilmutas tavapäraseid märke raskustes 
olevast äriühingust vähemalt 2012. aasta juunis ning vastas 
seega päästmise ja ümberkorraldamise suuniste punktis 11 
sätestatud kriteeriumidele. Lisaks vastab Estonian Air ka 
päästmise ja ümberkorraldamise suuniste punkti 10 
alapunktide a ja c kriteeriumidele, kuna on kaotanud 
poole oma osa- või aktsiakapitalist ja on Eesti õiguse koha
selt maksejõuetuse olukorras vähemalt alates juulist 2012. 

(20) Komisjon jõudis algatamisotsuse põhjenduses 46 järeldu
sele, et Estonian Air kvalifitseerub päästmise ja ümberkor
raldamise suuniste punkti 11 kohaselt raskustes olevaks 

äriühinguks alates 2009. aastast ning vastab hilisemal 
etapil ka nimetatud suuniste punkti 10 alapunktide a ja 
c nõuetele. 

(21) Eesti valitsus otsustas suurendada päästmisabi 28,7 miljoni 
euro võrra 28. veebruaril 2013, st kaks kuud pärast seda, 
kui päästmisabi 8,3 miljoni euro suurune esimene osa oli 
lennuettevõtjale välja makstud. Vahepeal on Estonian Airi 
olukord ilmselt veelgi halvenenud, muu hulgas lennuette
võtja tulevikku ja 2013. aasta jaanuari pilootide streigiäh
vardust käsitlevate meedias esitatud spekulatsioonide 
tõttu ( 2 ). Lisaks tunnistavad Eesti ametiasutused, et pärast 
päästmisabi esimese osa väljamaksmist vähenes lennuette
võtja likviidsus veelgi. 

(22) Eespool osutatut arvesse võttes leiab komisjon, et algata
misotsuses tehtud esialgne järeldus selle kohta, et Estonian 
Air on raskustes olev äriühing päästmise ja ümberkorral
damise suuniste tähenduses, kehtib ka pärast 28. veebruari 
2013, st ajal, mil Eesti valitsus otsustas võtta uue 
abimeetme (28,7 miljonit eurot). 

Riigiabi olemasolu 

(23) ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kohaselt on 
igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik 
missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab 
kahjustada konkurentsi, soodustades teatavaid ettevõtjaid 
või teatavate kaupade tootmist, siseturuga kokkusobimatu 
niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist 
kaubandust. Riigiabi mõiste laieneb mis tahes otsesele 
või kaudsele soodustusele, mida rahastatakse riigi ressurs
sidest ja mille annab kas riik ise või mis tahes vahendaja 
talle antud volituste kohaselt. Lisaks peavad kõnealused 
meetmed kahjustama või ähvardama kahjustada konku
rentsi ning võivad seega kahjustada liikmesriikidevahelist 
kaubandust. 

(24) Algatamisotsuses käsitati esialgselt teatatud päästmislaenu 
(8,3 miljonit eurot) riigiabina ELi toimimise lepingu artikli 
107 lõike 1 tähenduses, kuna riigi vahenditest tulev laen 
annab Estonian Airile valikulise eelise. Komisjon täheldas 
ühtlasi, et meede mõjutab liikmesriikide vahelist kauban
dust ja ähvardab moonutada konkurentsi, kuna Estonian 
Air konkureerib Euroopa Liidu teiste lennuettevõtjatega 
eelkõige alates õhutranspordi liberaliseerimise kolmanda 
etapi („kolmas pakett”) jõustumisest 1. jaanuaril 1993 ( 3 ). 
Kõnealune meede võimaldas seega Estonian Airil jätkata 
tegevust nii, et ta ei peaks seisma, nagu tema konkurendid, 
silmitsi oma kehvade finantstulemuste tavapäraste tagajär
gedega. Eesti ei vaidlustanud kõnealuse meetme käsitlemist 
riigiabina.
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( 1 ) ELT C 244, 1.10.2004, lk 2. Riigiabi suuniste esialgne kehtivus
tähtaeg oli 9. oktoober 2009. Komisjon aga otsustas suuniste kehti
vusaega pikendada esialgu kuni 9. oktoobrini 2012 (komisjoni teatis, 
mis käsitleb ühenduse suuniste (raskustes olevate äriühingute pääst
miseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta) kehtivuse 
pikendamist, ELT C 156, 9.7.2009, lk 3) ning seejärel seoses ELi 
riigiabi ajakohastamise algatusega kuni ajani, mil äriühingute pääst
mise ja ümberkorraldamise suunised asendatakse raskustes olevate 
äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi 
käsitlevate uute eeskirjadega (komisjoni teatis ühenduse 1. oktoobri 
2004. aasta suuniste (raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja 
ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta) kohaldamisaja pikenda
mise kohta, ELT C 296, 2.10.2012, lk 3). 

( 2 ) Vt nt järgmine pressiteade, milles tsiteeritakse Eesti majandus- ja 
kommunikatsiooniministrit, kes olevat väitnud, et Estonian Air 
kaotas pilootide streigihoiatuse tõttu 4 miljonit eurot: http:// 
balticbusinessnews.com/article/2013/1/10/parts-strike-threat-cost- 
estonian-air-eur-4m 

( 3 ) „Kolmas pakett” hõlmas kolme seadusandlikku meedet: i) nõukogu 
23. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2407/92 lennuettevõtjatele 
lennutegevuslubade väljaandmise kohta (EÜT L 240, 24.8.1992, 
lk 1); ii) nõukogu 23. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2408/92 
ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele 
lennuliinidele (EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8); iii) nõukogu 23. juuli 
1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2409/92 piletihindade ja lastitariifide 
kohta (EÜT L 240, 24.8.1992, lk 15).

http://balticbusinessnews.com/article/2013/1/10/parts-strike-threat-cost-estonian-air-eur-4m
http://balticbusinessnews.com/article/2013/1/10/parts-strike-threat-cost-estonian-air-eur-4m
http://balticbusinessnews.com/article/2013/1/10/parts-strike-threat-cost-estonian-air-eur-4m


(25) Seoses päästmislaenu suurendamisega 28,7 miljoni euro 
võrra leiab komisjon, et kehtivad algatamisotsuses sätes
tatud kaalutlused, kuna ka uus meede põhineb riigi vahen
ditel ja annab Estonian Airile valikulise eelise. Lisaks 
mõjutab uus meede liikmesriikide vahelist kaubandust ja 
ähvardab moonutada konkurentsi, kuna Estonian Air 
konkureerib Euroopa Liidu teiste lennuettevõtjatega. 

(26) Seepärast leiab komisjon, et päästmislaenu suurendamine 
28,7 miljoni euro võrra hõlmab riigiabi. Eesti ei vaidlusta 
kõnealuse uue meetme käsitlemist riigiabina. 

Kokkusobivus siseturuga 

(27) Suurendatud päästmislaenu kokkusobivust tuleb hinnata 
ELi toimimise lepingu artikli 107 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
erandite taustal. Võttes arvesse Estonian Airi probleeme 
ajal, mil uus meede võeti – punkt 21 eespool –, näib, et 
uut meedet saab hinnata üksnes ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 3 punktile c ning eelkõige päästmise ja 
ümberkorraldamise suunistele ning 1994. aasta lennundus
sektori suunistele ( 1 ) tuginedes. 

(28) Kuigi tundub, et uus meede vastab enamikule päästmise ja 
ümberkorraldamise suuniste jaotises 3.1 esitatud, pääst
misabi käsitlevatele kriteeriumidele, kahtleb komisjon, kas 
uus meede sobiks kokku päästmise ja ümberkorraldamise 
suuniste punkti 25 alapunktis e ja punktis 73 esitatud nn 
ühekordse abi põhimõttega. Päästmise ja ümberkorralda
mise suuniste punktis 73 on sätestatud, et täiendavat 
päästmis- ja ümberkorraldusabi ei ole õigust saada sellistel 
äriühingutel, kellele on viimase kümne aasta jooksul pääst
mis- ja ümberkorraldusabi antud. 

(29) Komisjon tuletab meelde, et algatamisotsuses esines kaht
lus, kas mitu Eesti riigilt Estonian Airile varasemalt 
määratud abimeedet, mis olid kolm kapitalisüsti 2009., 
2010. ja 2011./2012. aastal ning lennuettevõtja maapealse 
teeninduse müük riigi omanduses olevale Tallinna Lennu
jaamale 2009. aastal, on siseturuga kokkusobivad. 

(30) Nagu on üksikasjalikult selgitatud algatamisotsuse punk
tides 5.2–5.5, ei saa komisjon välistada, et Estonian Airi 
suhtes aastatel 2009–2012 võetud meetmed kujutavad 
endast ebaseaduslikku ja siseturuga kokkusobimatut pääst
mis- ja/või ümberkorraldamisabi. Seepärast ei saa välistada 
ka seda, et uus päästmisabimeede rikub juriidilist nõuet, 
mille kohaselt peab abi olema ühekordne. 

(31) Eesti ametiasutused ei esitanud mingeid põhjendusi, mis 
võimaldaksid teha ühekordse abi põhimõttest erandi vasta
valt päästmise ja ümberkorraldamise suuniste punktile 73. 
Komisjon märgib, et ei Eesti mure Estonian Airi sulgemise 
mõju pärast riigi majandusele ega muud üldised kaalutlu
sed, nagu Eesti ääremaisest geograafilisest asukohast 
tingitud ühenduste puudus, ei ole iseenesest piisav 
põhjendus erandi tegemiseks ühekordse abi põhimõttest. 

(32) Lisaks on komisjonil kahtlusi, kas eespool osutatud kokku
leppeid ja ülejäänud meetmeid, mida Estonian Air peab 
rakendama – punktid 15–17 – saab käsitada kiireloo
muliste struktuurimeetmetena vastavalt päästmise ja 
ümberkorraldamise suuniste punktile 16 ja punkti 25 
alapunktile d. Komisjon rõhutab, et Eesti poolt sellega 
seoses esitatud teave ei ole piisav, et võimaldada komisjonil 
otsustada, kas nimetatud meetmed on struktuurimeetmed 
ja kui on, siis millistel põhjustel tuleks kõnealused 
meetmed võtta viivitamata. 

(33) […] ja ettevõtjaga […] sõlmitud lennukite rendilepingu 
(hinnanguliselt […] miljonit eurot) ennetähtaegse lõpeta
misega seoses märgib komisjon, et vähemalt […] 
saavutatud kokkulepet hõlmav summa on endiselt arutlu
sel. Samuti ei ole Eesti põhjendanud kõnealuste meetmete 
rakendamise edasilükkamisest tulenevat negatiivset mõju 
tulevasele ümberkorraldusetapile. […] tasumata laenu eest 
[…] miljoni euro suuruse summa ennetähtaegse tasumi
sega seoses leiab komisjon, et päästmise ja ümberkorralda
mise suuniste punkti 16 kohaselt ei või päästmisabi 
üldjuhul anda rahaliseks ümberkorraldamiseks. 

(34) Seega kutsub komisjon Eesti ametiasutusi üles põhjendama 
üksikasjalikumalt eespool nimetatud meetmete struktuu
rilist olemust, kvantifitseerima nende mõju Estonian Airi 
ümberkorraldamisele ja esitama argumente nende kiireloo
mulisuse tõestamiseks kooskõlas päästmise ja ümberkorral
damise suuniste punktiga 16 ja punkti 25 alapunktiga d. 

(35) Kokkuvõttes ja eespool esitatut silmas pidades on komis
jonil tõsiseid kahtlusi, kas uut meedet (28,7 miljonit eurot) 
võib käsitada siseturuga kokkusobivana. 

Ebaseaduslik abi 

(36) Komisjon märgib, et 16,6 miljonit eurot (uue meetme 
moodustavast 28,7 miljonist eurost) maksti Estonian Airile 
välja juba enne komisjonilt selleks loa saamist 5. märtsil 
2013. Kuna komisjon jõudis järeldusele, et uus meede 
kujutab endast riigiabi, on 16,6 miljonit eurot makstud 
Estonian Airile, rikkudes ELi toimimise lepingu artikli 
108 lõikes 3 sätestatud kohustust mitte rakendada meedet 
enne lõpliku otsuse tegemist. Seega on komisjon käes
olevas etapis arvamusel, et 16,6 miljoni euro suurune 
osa uuest meetmest kujutab endast ebaseaduslikku riigiabi. 

(37) Mis puudutab ülejäänud osa (st 12,1 miljonit eurot) uuest 
meetmest, siis tuletab komisjon Eestile meelde, et ELi 
toimimise lepingu artikli 108 lõikel 3 on peatav toime. 
Eesti ei tohiks nimetatud osa uuest meetmest Estonian 
Airile välja maksta enne, kui komisjon on teinud lõpliku 
otsuse. 

(38) Eespool osutatud kaalutlusi arvesse võttes on komisjon 
otsustanud laiendada ELi toimimise lepingu artikli 108 
lõikes 2 sätestatud ametlikku uurimismenetlust uuele meet
mele (28,7 miljonit eurot), sealhulgas 16,6 miljoni euro 
suurune summa, mis maksti Estonian Airile 5. märtsil 
2013, ning Eesti valitsuse lubadus maksta ülejäänud 12,1 
miljonit eurot lennuettevõtjale hilisemas etapis.
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( 1 ) Suunised, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 92 ja 93 
ning Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 61 kohaldamist 
lennundussektorile antava riigiabi korral (EÜT C 350, 10.12.1994, 
lk 5).



Eelnevaid kaalutlusi silmas pidades ja tegutsedes vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikes 
2 sätestatud menetlusele palub komisjon Eestil ühe kuu jooksul pärast käesoleva kirja saamist esitada oma 
märkused ja kogu teabe, mis võiks kõnealuste meetmete hindamisel abiks olla. Komisjon palub Eesti 
ametiasutustel edastada käesoleva kirja koopia viivitamata võimalikule abisaajale. 

Komisjon tuletab Eestile meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikel 3 on peatav toime, 
ning juhib tähelepanu nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 14, milles on sätestatud, et igasuguse 
ebaseadusliku abi võib abisaajalt tagasi nõuda. 

Komisjon hoiatab Eestit, et ta teavitab huvitatud isikuid, avaldades käesoleva kirja ja selle sisu kokkuvõtte 
Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon teavitab huvitatud isikuid ka nendes Euroopa Vabakaubanduse Assotsiat
siooni riikides, kes on Euroopa Majanduspiirkonna lepingule alla kirjutanud, avaldades teatise Euroopa Liidu 
Teataja Euroopa Majanduspiirkonna kaasandes, ning teavitab ka Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
järelevalveametit, saates neile käesoleva kirja koopia. Kõiki kõnealuseid huvitatud isikuid kutsutakse üles 
esitama oma märkused ühe kuu jooksul pärast nimetatud teabe avaldamist.”
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