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Temats: Lūgumraksts Nr. 2063/2013, ko CODACONS vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Giuseppe Ursini, par valsts atbalstu Alitalia (Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pārstāv vadošu patērētāju organizāciju, apgalvo, ka paredzētais 
aviokompānijas Alitalia glābšanas plāns varētu izrādīties valsts atbalsts. Šajā plānā ir 
paredzēts, ka 25 % Alitalia akciju aptuveni 75 000 000 ASV dolāru vērtībā iegādātos Itālijas 
Pasts.

Viņš apgalvo, ka to varētu uzskatīt par valsts atbalstu LESD 107., 108. un 109. panta nozīmē, 
jo Poste italiane S.P.A pieder Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 18. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas dienesti lūgumraksta iesniedzējam atbildēja ar 2013. gada 16. oktobri, 2013. gada 
29. oktobri un 2013. gada 11. novembri datētās vēstulēs, paskaidrojot, ka Komisija attiecīgajā 
lietā ir uzsākusi ex officio sākotnēju izmeklēšanu. Komisijā bija saņemtas arī divas oficiālas 
sūdzības un vairākas vēstules no privātpersonām un asociācijām.

Komisijas dienesti 2014. gada 16. decembrī rakstveidā informēja divu oficiālo sūdzību 
iesniedzējus, ka saskaņā ar sākotnējo vērtējumu apstrīdētais pasākums a priori nav atzīstams 
par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta nozīmē. Komisijas dienestu veiktās 
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izmeklēšanas gaitā iegūtie pierādījumi liecina, ka Itālijas Pasts darbojās kā tirgus ekonomikas 
dalībnieks, ņemot vērā līdzvērtīgos apstākļus (pari passu), kādos darbojās Itālijas Pasts un 
privātie investori. Veicot analīzi, Komisijas dienesti rūpīgi izvērtēja visu to rīcībā esošo 
informāciju, tostarp arī no lūgumraksta iesniedzēja saņemto informāciju. Šī nostāja nebija 
pašas Komisijas galīgā nostāja, bet gan tās dienestu sākotnējais viedoklis, kas bija balstīts uz 
attiecīgajā brīdī pieejamo informāciju, gaidot iespējamus papildu apsvērumus, kurus sūdzību 
iesniedzēji vēl varētu izteikt. Tā kā mēneša laikā pēc vēstules saņemšanas dienas sūdzību 
iesniedzēji nebija uz to reaģējuši, sūdzības tika uzskatītas par atsauktām. Līdz ar to Komisija 
šo lietu slēdza.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja lomu ar valsts atbalstu saistītās procedūrās Komisija 
norāda, ka saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999 grozītās redakcijas 20. panta 
2. punktu oficiālas sūdzības var iesniegt vienīgi ieinteresētās personas, aizpildot obligāto 
sūdzības iesnieguma veidlapu. Saskaņā ar minētās regulas 1. panta h) punktu ieinteresētās 
personas ir „visas dalībvalstis un visas personas, uzņēmumi vai uzņēmumu apvienības, kuru 
intereses var ietekmēt atbalsta piešķīrums, jo īpaši attiecīgā atbalsta saņēmējs, konkurējošie 
uzņēmumi un arodapvienības“.


