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1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja, kes esindab juhtivat tarbijaliitu, väidab, et lennufirma Alitalia päästmiseks 
kavandatavad meetmed võivad endast kujutada riigiabi. Meetmed põhinevad 25% Alitalia 
aktsiate ostul Itaalia postiameti poolt ligikaudu 75 miljoni USA dollari eest.

Petitsiooni esitaja väitel võib see kujutada endast riigiabi ELi toimimise lepingu artiklite 107, 
108 ja 109 alusel, arvestades, et Poste italiane S.P.A. omanik on Itaalia majandus- ja 
rahandusministeerium.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 18. augustil 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjoni talitused (edaspidi „komisjoni talitused”) vastasid petitsiooni esitajale 16. 
ja 29. oktoobril ning 11. novembril 2013. aastal saadetud kirjadega, milles selgitati, et 
Euroopa Komisjon algatas küsimuse ametliku eeluurimise. Euroopa Komisjon sai ka kaks 
ametlikku kaebust ja mitmeid kirju eraisikutelt ja organisatsioonidelt. 

16. detsembril 2014 teatasid komisjoni talitused kahe ametliku kaebuse esitajatele kirjalikult, 
et esialgse hinnangu kohaselt meede, mille vastu protestiti, ei kujuta endast põhimõtteliselt abi 
ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses. Tegelikult nähtub komisjoni talituste 
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poolt uurimise käigus kogutud andmetest, et kuna postiamet ja erainvestorid tegutsesid 
võrdsetes tingimustes, võis postiametit lugeda turumajanduse tingimustes tegutsevaks 
ettevõtjaks. Selle analüüsi teostamiseks hindasid komisjoni talitused hoolikalt kogu nende 
käsutuses olnud, sealhulgas ka petitsiooni esitajalt saadud teavet. Eelnimetatud arvamus ei 
olnud mitte Euroopa Komisjoni enda lõplik arvamus, vaid komisjoni talituste esialgne 
seisukoht, mis lähtus hetkel kasutada olnud teabest ja mida kaebuse esitajate võimalikud 
täiendavad avaldused võivad muuta. Kui kaebuse esitajad ühe kuu jooksul pärast kirja saamist 
midagi ette ei võta, loetakse, et nad on oma kaebused tagasi võtnud. Seepärast on Euroopa 
Komisjon küsimuse menetlemise lõpetanud.

Mis puutub petitsiooni esitaja rolli riigiabi menetluses, siis siin märgib Euroopa Komisjon, et 
muudetud nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 20 lõike 2 kohaselt saab ametliku 
kaebuse esitada üksnes huvitatud pool, kes peab selle korrakohaselt vormistama kohustuslikul 
blanketil. Sama määruse artikli 1 punkti h kohaselt on huvitatud pool „mis tahes liikmesriik, 
isik, ettevõtja või ettevõtjate ühendus, kelle huve võib abi andmine mõjutada, eriti abi saaja, 
konkureerivad ettevõtjad ja ametiliidud”.


