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Tárgy: Giuseppe Ursini olasz állampolgár által, a CODACONS nevében benyújtott 
2063/2013. sz. petíció az olaszországi Alitaliának nyújtott állami támogatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy vezető fogyasztóvédelmi egyesületet képvisel, azt állítja, hogy 
az Alitalia légitársaság megmentését célzó, tervezett megállapodások állami támogatásnak 
minősülhetnek. E megállapodások az Alitalia 25%-os részesedésének az Olasz Posta általi, 
körülbelül 75 000 000 dollárért történő megvásárlásán alapulnak.

Azt állítja, hogy ez az EUMSZ 107., 108. és 109. cikke értelmében állami támogatásnak 
tekinthető, mivel a Poste italiane S.P.A. az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium 
tulajdona.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. augusztus 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság szervezeti egységei 2013. október 16-i és 29-i és 2013. november 11-i levelükben 
válaszoltak a petíció benyújtójának, kifejtve, hogy a Bizottság hivatalból előzetes vizsgálatot 
indított az ügyben. A Bizottság két hivatalos panaszt és több levelet is kapott 
magánszemélyektől és egyesületektől. 
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A Bizottság szervezeti egységei 2014. december 16-án levélben tájékoztatták a két panaszost, 
hogy az előzetes vizsgálat alapján a vitatott intézkedés eleve nem minősül az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. A Bizottság szervezeti egységei által 
gyűjtött bizonyítékok ugyanis arra utalnak, hogy a Posta piaci gazdasági szereplőként járt el, 
mivel a Posta és magánbefektetők azonos feltételekkel (pari passu) jártak el. Ezen elemzés 
céljából a Bizottság szervezeti egységei alaposan értékelték a rendelkezésükre álló 
valamennyi információt, a petíció benyújtója által megküldött információkat is beleértve. Az 
álláspont nem a Bizottság végleges álláspontja volt, hanem csupán szervezeti egységeinek 
előzetes véleményt az akkor rendelkezésre álló információk alapján, még azelőtt, hogy a 
panaszosok benyújthatták esetleges további észrevételeiket. Miután a panaszosoktól a levél 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül nem érkezett válasz, a panaszokat visszavontnak 
tekintették. A Bizottság ezért lezárta az ügyet.

A petíció benyújtójának az állami támogatásra irányuló eljárásokban betöltött szerepe 
tekintetében a Bizottság megjegyzi, hogy a módosított 659/1999/EK tanácsi rendelet 20. 
cikkének (2) bekezdése értelmében az érdekelt felek hivatalos panaszt kizárólag a kötelező 
panaszbejelentő űrlap kitöltésével nyújthatnak be. Ugyanezen rendelet 1. cikkének h) pontja 
alapján „»érdekelt fél«: olyan tagállam vagy személy, vállalkozás vagy vállalkozások 
társulása, amelyek, illetve akinek érdekeit a támogatás nyújtása érintheti, különösen a 
támogatás kedvezményezettje, a versenytárs vállalkozások és a szakmai szövetségek”.


