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KOKKUVÕTE 
Uuringus käsitletavad küsimused 
 
Euroopa Liidus (EL) on peaaegu 1200 meresadamat 22 liikmesriigis [Euroopa Komisjon, 
2006] ning sadamate juurde kuuluvad kõikvõimalikud rajatised kauba peale- ja 
mahalaadimiseks. Rajatised saab jagada kolme rühma: 1) sadamate põhiinfrastruktuur, 2) 
terminalide infrastruktuur ja 3) sadamate pealisehitised. Investeeritakse kõigi kolme rühma 
rajatistesse Euroopa eri sadamates. Investeerida võivad avaliku ja/või erasektori osalejad, 
aga igasugune riigiabi meresadama infrastruktuurile või pealisehitistele võib kahjustada 
(või ähvardada kahjustada) Euroopa sadamate vahelist konkurentsi. 
 
Hetkel puuduvad ühised ELi suunised meresadamatele riigiabi andmise kohta ja seega on 
käesoleva uuringu eesmärk käsitleda järgmisi peamisi poliitikaküsimusi ja neile vastused 
leida: 
 
(1) Kas esineb probleeme kehtivate eeskirjadega, mis puudutavad Euroopa 

meresadamate infrastruktuurile ja/või pealisehitistele antava riigiabi kontrolli? 
(2) Kui see on nii, siis kas on vaja suuniseid? 
(3) Kas on muid võimalusi, kuidas parandada Euroopa konkurentsipoliitika sidusust ja 

tõhusust seoses meresadamate infrastruktuuri ja/või pealisehitistega? 
 
Riigiabi määratlus ja kogemused Euroopa ühise sadamapoliitikaga 
 
Riigiabi määratlus tuleneb EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikest 1, mis asendati Euroopa 
Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 107 [EL, 2008]. Artiklis 107 on kolm lõiget. 
Esimeses lõikes sätestatakse kokkusobimatu riigiabi määratlus; teises esitatakse juhud, 
mille puhul kehtivad de jure erandid kokkusobimatuse kriteeriumist; kolmas lõige käsitleb 
juhte, kus kokkusobimatuse kriteeriumist võib teha valikulise erandi. Artikkel on järgmine: 
 
(1) Kui aluslepingutes ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi 

ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab 
kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, 
siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist 
kaubandust. 

(2) Siseturuga sobib kokku: 
a) üksiktarbijatele antav sotsiaalabi, kui sellist abi antakse ilma asjassepuutuvate 
toodete päritolul põhineva diskrimineerimiseta; 
b) loodusõnnetuste ja erakorraliste sündmuste tekitatud kahju korvamiseks antav abi; 
c) Saksamaa jagamisest kahjustatud Saksamaa Liitvabariigi teatud piirkondade 
majandusele antav abi määral, mis on vajalik nimetatud jagamisest põhjustatud 
majandusliku halvemuse korvamiseks. Viis aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist 
võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu võtta otsuse käesoleva punkti 
kehtetuks tunnistamise kohta. 

(3) Siseturuga kokkusobivaks võib pidada: 
a) abi majandusarengu edendamiseks niisugustes piirkondades, kus elatustase on 
erakordselt madal või kus valitseb tõsine tööpuudus, ja artiklis 349 osutatud 
piirkondades, arvestades nende struktuurilist, majanduslikku ja sotsiaalset olukorda; 
b) abi üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti elluviimiseks või mõne liikmesriigi 
majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks; 
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c) abi teatud majandustegevuse või teatud majanduspiirkondade arengu 
soodustamiseks, kui niisugune abi ei mõjuta ebasoovitavalt kaubandustingimusi 
määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega; 
d) abi kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks, kui niisugune abi ei 
kahjusta kaubandustingimusi ja konkurentsi liidus määral, mis oleks vastuolus ühiste 
huvidega; 
e) muud liiki abi, mida komisjoni ettepaneku põhjal võib kindlaks määrata nõukogu. 

 
Lõikes 1 viidatakse ettevõtjatele. Euroopa Kohtu poolt kindlaksmääratud mõiste kirjeldab 
ettevõtjat kui „mis tahes üksust, kes harrastab majandustegevust, mis seisneb kaupade ja 
teenuste pakkumises turul, sõltumata tema õiguslikust vormist ja rahastamisviisist”. 
 
Artikliga 107 määratakse õigupoolest kindlaks viis kriteeriumit, mis kõik peavad olema 
täidetud, et kuulutada riigiabi siseturuga kokkusobimatuks: 
 
(1) abi antakse liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest (sh nt loteriivõitude väljamaksed ja 

Euroopa vahendid); 
(2) riigiabi annab abisaajale eelise; 
(3) riigiabi puhul eelistatakse äriühinguid või teatud kaupade tootmist (ehk abi on 

valikuline); 
(4) riigiabi kahjustab või võib kahjustada konkurentsi; 
(5) kui tegevusega on võimalik liikmesriikide vahel kaubelda, võib riigiabi kaubandust 

kahjustada. 
 
Artiklis 107 sedastatakse, et igasugune liikmesriigi poolt antav abi, mis kahjustab või 
ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid, on siseturuga 
kokkusobimatu. Riigiabi on aga vastuvõetav, kui seda peetakse kokkusobivaks artikli 107 
lõigetega 2 ja 3. Mitme riigiabi juhtumi komisjonipoolne analüüs näitab, et lõigete 2 ja 3 
kasutamisel on võimalik paindlik tõlgendus. See võib konkurentsi kahjustada ja tekitada 
ebavõrdsed võimalused sadamate ja/või ühe sadama ettevõtjate vahel. Ühised suunised 
kehtestaksid vähemalt kogu ELi piires läbipaistvama riikliku rahastamise raamistiku. 
 
Viimase kahekümne aasta jooksul on komisjon edutult püüdnud vastu võtta teiseseid 
õigusakte, rakendades sadamasektoris siseturu eeskirju sadamapakettide kaudu, mida 
tuntakse nime all sadamapakett I (2001) ja II (2004). Esitatud pakettide eesmärk oli 
vähendada kahju ELi meresadamate vahelisele konkurentsile ja muuta investeeringud 
läbipaistvaks. Mõlemad sadamapaketid lükati Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel 
tagasi. Hoolimata komisjoni 2007. ja 2009. aasta lubadustest esitada ettepanek 
meresadamatele antava riigiabi suuniste kohta, ei ole selles palju edu saavutatud. 
 
Aastal 2010 anti vastutus riigiabi eest liikuvuse ja transpordi peadirektoraadilt üle 
konkurentsi peadirektoraadile. Selle järel teatas konkurentsi peadirektoraat, et alustati 
uuringut meresadamate riikliku rahastamise kohta ja selle tulemused võetakse aluseks 
edasiste vajalike sammude, nt riigiabi suuniste üle otsustamisel. 2011. aasta septembris 
teatas volinik Kallas [vt komisjoni pressiteadet IP/11/1009] oma kavatsusest esitada 2013. 
aastal meetmetepaketi, kuhu kuulub 1) nende meetmete toetamine, millega aidatakse 
vähendada halduskoormust sadamates; 2) ettepanekud parandada sadamate rahastamise 
läbipaistvust; 3) ettepanekud võtta meetmeid sadamateenuste kohta. 
 
Küsimus, kas liikmesriigid võivad rahastada või peaksid rahastama sadamate 
infrastruktuuri, sõltub täielikult nende transpordi- ja majanduspoliitikast ja nende 
meresadamate korraldusest. Kui sadamad kuuluvad avalikku sektorisse, on nende 
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ainurahastajaks valitsus ja eesmärk ei ole teenida muud kasumit kui ainult positiivne mõju, 
mis sadamatel võib olla. Ühendkuningriigis kuuluvad sadamad erasektorisse ja need ei ole 
üldkasutatavad. Ühendkuningriigi valitsuses puudub sadamate reguleerija, see kohustus 
jäetakse erasektori kanda. Seetõttu ei investeeri Ühendkuningriigi valitsus tavaliselt 
sadamatesse. 
 
Muudatused meresadamate infrastruktuuri rahastamisel 
 
Viimase viieteistkümne aasta jooksul on sadamate ja terminalide läbilaskevõime 
suurenenud eelkõige konteinervedude tõttu. Sadamatevahelise muutuva konkurentsi 
taustal on sadamate infrastruktuuri palju investeeritud ja investeeringud on üha rohkem 
piirkondlikud, sest sadamad püüavad saavutada piirkondades tugevat positsiooni ja uurivad 
koostöövõimalusi teiste sadamatega või sisemaal asuvate kohtadega. Eeskätt 
konteinervedude jaoks on välja arendatud võrgustikud Euroopa eri sadamatest, mis 
üksteisega konkureerivad. Euroopa sadamate ja sadamapiirkondade vaheline konkurents 
on suurenemas ka teistes lastiveo sektorites. Põhja- ja Lõuna-Euroopa meresadamate 
eristamine on veidi aegunud, sest vahel kuuluvad need samasse sadamavõrgustikku, aga 
endiselt on olemas erinevus veoste arvus, mis on suurem ELi loodepiirkonna sadamates. 
 
Selliste suundumuste tagajärjel on muutumas sadamavaldajate roll. Lisaks 
harjumuspärastele ülesannetele ja kohustustele võib sadamavaldajate tulevaseks rolliks 
olla luua ja säilitada sadamapiirkonna ja sisemaa vahel väärtuslikke ühendusi eri 
ühendvedude abil ning lihtsustada sidusrühmade jaoks äriprotsesse. 
 
Sadamavaldajate põhiroll on muutunud reguleerijast logistikaahela hõlbustajaks järgmise 
tegevuse kaudu: 
 
(1) sadamaprotsesside ja infrastruktuuri optimeerimine; 
(2) keskne roll koos kõigi sidusrühmadega platvormide rajamisel, et tegeleda logistika 

tulemuslikkust kahjustavate probleemidega; 
(3) tõhusa ühendvedude süsteemi edendamine ja toetamine; 
(4) strateegiliste suhete arendamine sisemaaga. 
 
Käesolevas uuringus analüüsitakse liikmesriike eraldi ja see näitab, et meresadamapoliitika 
seisukohast on nende vahel palju erinevusi. Vaid mõned näited: 
 
 Sloveenias on meresadamapoliitika tsentraliseeritud ja riigi kontrolli all; 
 Ühendkuningriigi sadamasüsteem on täielikult erastatud; 
 Paljude teiste ELi riikide meresadamad on landlord-tüüpi sadamad. 
 
Järelikult erineb sadamate infrastruktuuri rahastamine riigiti suurel määral. Sloveenias ja 
Ühendkuningriigis ei anta riigiabi nende sadamate korralduse tõttu, aga kõigi teiste riikide 
kohta on teada juhtumiuuringuid, mis käsitlevad sadamavaldajaid, kes saavad riigiabi. 
 
Sadamapoliitika ja ELi meresadamate rahastamise üldine (aeglane) suundumus on 
erasektori suurem kaasatus. See tähendab, et aina sagedamini palutakse sadamavaldajatel 
rahastada osaliselt soovitud sadama infrastruktuuri investeeringuid, samas kui liikmesriigid 
ei ole enam juhtrollis piiratud investeerimiseelarvete tõttu. Seda suundumust on näha 
kõikides riikides. Näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal viiakse hetkel läbi sadamapoliitika 
reformi, aga Itaalias ja Hispaanias viidi see reform ellu juba eelmise sajandi lõpus. 
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Meresadamate riiklik rahastamine ei kuulu praktikas alati riigiabi alla 
 
Meresadamate infrastruktuuri – nii põhiinfrastruktuuri kui ka terminali infrastruktuuri – 
riiklik rahastamine on viimase kümne aasta jooksul olnud ELis väga levinud. Konkurentsis 
püsimiseks ja turuosa suurendamiseks on tihti vajalikud jätkuvad investeeringud 
meresadamate infrastruktuuri. Nagu eespool mainitud, on rahastamises ELi liikmesriigiti 
palju erinevusi, sõltuvalt muu hulgas meresadamate õiguslikust vormist. 
 
ELi lõunapiirkonna riikides on keskvalitsuse organisatsioonidel vahel roll meresadamate 
infrastruktuuri rahastamisel, nt pangalaenude garantiipartnerina. Itaalias ei ole 
organisatsioonide rollide jaotus sadamate rahastamisel täielikult kindlaks määratud, kuigi 
2010. aastal rajati uued piirkondlikud sadamad. Seda põhjustab asjaolu, et puudub selge 
definitsioon eri sadamate sellise infrastruktuuri kohta, mis ei kuulu põhiinfrastruktuuri alla. 
Samas võivad ELi põhjapoolsetes riikides valitsuse eri organisatsioonid osaleda riigiabis. 
Prantsusmaal ja Madalmaades on riigivalitsusel juhtroll, aga Saksamaal ja Belgias on 
oluline roll liidumaadel ja/või omavalitsustel. Ühendkuningriigis see-eest ei mängi valitsus 
suurt rolli, kuna see ei vastuta ühegi riigi suurematele meresadamatele tehtava 
finantsinvesteeringu eest. Kõik investeeringud peavad tegema sadamate eraomanikud 
ja/või vähemal määral trustidele kuuluvad ja isemajandavad sadamad (peamiselt seoses 
juurdepääsukanalite ja veeteede hooldusega). 
 
ELi põhja- ja lõunapiirkonna sadamate korralduslikud ja finantserinevused ei mõjuta viisi, 
kuidas riigiabi käsitletakse lähtuvalt ELi toimimise lepingu artiklist 107, mis on valdkonnas 
alati suunaandev õigusakt. 
 
Uuringus käsitletavad riigiabijuhtumite läbivaatamised näitavad, et artikli 107 lõigetele 2 ja 
3 tuginemine ei too alati kaasa rohkem läbipaistvust. Õigupoolest võib meresadamate 
infrastruktuuri riiklik rahastamine kahjustada (või ähvardada kahjustada) ELi 
logistikaettevõtjate ja sadamate vahelist konkurentsi. Uuritud üheksas ELi liikmesriigis on 
viimase kümne aasta jooksul vaadatud läbi vähemalt kümme riigiabi juhtumit. 
 
Kõigi nende juhtumite puhul oli komisjoni lõplik otsus, et puudusid vastuväited, nii et ühegi 
juhtumi läbivaatamises ei järeldatud, et riiklik rahastamine oleks kokkusobimatu riigiabiga. 
 
Eriti huvitav on Ventspilsi juhtum. Paistab, et komisjon on muutnud sadamavaldajate 
käsitust, sest näib pidavat sadamaid ettevõtjateks. Põhimõtteliselt tähendab see, et 
kõikidest riiklikest sadamatesse investeerimise kavadest tuleb komisjoni teavitada. 
 
Artikli 107 ja eriti selle lõigete 2 ja 3 tõlgendamise läbipaistvuse suurendamiseks on vaja 
seadusandlikku algatust. Kõige asjakohasem lahendus tundub olevat kehtestada 
sadamatele riigiabi suunised. 
 
Viimaseks tuleb mainida, et hoolimata ELi paljudest aastatepikkustest püüetest kehtestada 
konkreetsed suunised meresadamate sektori riigiabi kontrolli jaoks, ei ole tänaseks seda 
tehtud. Komisjonis ollakse küsimuses lahkarvamusel, kuigi 2011. aastal teatas volinik 
Kallas, et kavatseb 2013. aastal esitada ettepanekute paketi, sh ettepanek vähendada 
bürokraatiat sadamate töös, parandada sadamate rahastamise läbipaistvust ja rakendada 
meetmeid sadamateenuste kohta. Seega võetakse otsustades, kas riigiabi meresadamatele 
on vastuvõetav, praegu aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 107. Praktikas jätavad lõige 
2 ja 3 ruumi erinevateks tõlgendusteks. 
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Vastused kolmele peamisele poliitikaküsimusele 
 
Kokkuvõtteks saab anda vastused järgmisele kolmele peamisele uuritud küsimusele: 
 
(1) Kas esineb probleeme kehtivate eeskirjadega Euroopa meresadamate infrastruktuurile 

ja/või pealisehitistele antava riigiabi kontrolli kohta? 
Vastus: Jah, see tundub nii olevat, eriti seoses läbipaistvusega. Riikliku rahastamise 
kavade olemasolu võib praegu suuresti vähendada läbipaistvust sidusrühmade vahel, 
mis võib omakorda jätta mulje ebaausast eelisest, isegi kui seda tegelikult ei 
eksisteeri. 

 
(2) Kui on probleeme, kas on vajalik muuta kontrolli eeskirju või vastu võtta suunised, et 

kehtestada asjakohased eeskirjad? 
Vastus: Jah, soovitav on lahendus sadamate riigiabi suuniste näol. Konsultantide 
arvates on parem kehtestada suunised kui luua institutsiooniline raamistik. Euroopa 
sadamasektor on väga mitmekesine ja see annab ELile lisandväärtust. Järelikult tuleb 
seda säilitada, aga tüüplahenduste kasutamine Euroopa sadamapoliitikas ei ole 
praktikas võimalik. Liikmesriikide tasandil peab jääma võimalus käivitada 
konkreetseid algatusi sadamasektori toetamiseks niikaua, kuni algatused on 
kokkusobivad siseturu eeskirjadega. Ranged määrused institutsionaalse raamistiku 
näol võivad kahjustada Euroopa meresadamate konkurentsivõimet ja muuta poliitika 
jäigaks. Igasuguse Euroopa algatuse keskmes peavad olema järgmised põhimõtted: 
1) õiguskindlus, 2) võrdsed võimalused ja 3) avatud turulepääs. 

 
(3) Kas on muid võimalusi, kuidas parandada Euroopa konkurentsipoliitika sidusust ja 

tõhusust seoses meresadamate infrastruktuuri ja/või pealisehitistega?  
Vastus: Tõenäoliselt mitte. Autorite seisukohast on Euroopa sadama- ja 
konkurentsipoliitika ühtsuse, läbipaistvuse ja tõhususe edendamiseks seoses 
meresadamate infrastruktuuri ja/või pealisehitistega parim võimalus kehtestada 
suunised. Suuniseid eelistatakse infrastruktuuri maksustamise raamistikule, sest 
viimase rakendamine võtaks rohkem aega ja see on praktikas jäigem. Suuniseid 
eelistatakse ka seetõttu, et ELi meresadamate sektori õigusraamistik on mitmekesine 
ja keeruline, nii et ei ole lihtne nõuda liikmesriikidelt uute esmaste õigusaktidega 
nõustumist. 

 
Öeldut arvesse võttes on Euroopa Parlamendile antav peamine soovitus kehtestada 
Euroopa Liidu liikmesriikides riiklikule rahastamisele ühised suunised järgmistes 
valdkondades: 
 
 sadamasse sisenemine ja põhiinfrastruktuur; 
 terminalide infrastruktuur; 
 pealisehitised ja materjalide käitlemine. 
 
Euroopa Parlamendi arutlused meresadamate infrastruktuuri ja pealisehitiste riiklikku 
rahastamist ja riigiabi ühiseid suuniseid käsitleva algatuse kohta peaks sisaldama ka 
järgmist: 
 
 finantsläbipaistvuse direktiivi kohaldamisala laiendamine kõigile suurematele ELi 

meresadamatele; 
 kaubandusettevõtjatele tegevuslubade andmise tingimused; 
 kompensatsioonid (nt ökoloogiaga seotud kompensatsioonid). 
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Sadamavaldajate raamatupidamise läbipaistvus on ühiste suuniste loomist võimaldav tegur. 
Raamatupidamise läbipaistvuse puudumisel ehk kui sadamavaldaja avalike ülesannete 
raamatupidamist ei käsitleta eraldi sadamavaldaja äritulu raamatupidamisest, siis ei saa 
võtta riigiabi suhtes seisukohta. 
 
Terminalide infrastruktuuri riiklik rahastamine ja terminalioperaatori makstavast üürist 
saadav tulu võivad konkurentsi kahjustada. Üüri- ja renditasu terminali infrastruktuuri (nt 
kaid) eest peaks katma ka avaliku sektori osapoole (riiklikud, piirkondlikud või kohalikud 
omavalitsusüksused) investeerimiskulud, sh turupõhine investeeringutasuvus. 
Terminalioperaatorite makstav rent ja üür aga näib liikmesriigiti erinevat. Terminalide 
tegevusload, mis ei vasta turuväärtusele, ei hõlma investeerimiskulusid ja millelt ei saada 
renti, võivad kahjustada konkurentsi mitte ainult sadamates, vaid ka sadamate vahel. 
Tegevuslubadega seotud korralduste analüüs ei kuulu käesolevasse uuringusse. 
 
Oluline küsimus, eriti Vahemere ja Musta mere äärsete riikide jaoks, on ka ELi sadamate ja 
mõne kolmanda riigi sadama vahelise konkurentsi kahjustamine. Kuigi artikli 107 sätteid 
kohaldatakse ainult siseturul ja seega on sellest välja arvatud kolmandad riigid, tuleks 
alustada tööd, et saavutada ELi sadamate ja teatavate kolmandate riikide sadamate jaoks 
võrdsed võimalused. 


