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Suġġett: Petizzjoni Nru. 2063/2013 imressqa minn Giuseppe Ursini, ta' ċittadinanza 
Taljana, f'isem il-CODACONS, dwar l-għajnuna mill-istat għall-Alitalia (l-
Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jirrappreżenta assoċjazzjoni ewlenija tal-konsumaturi, jallega li l-
arranġamenti ppjanati biex tiġi salvata l-linja tal-ajru Alitalja jistgħu jikkostitwixxu għajnuna 
mill-istat. Dawk l-arranġamenti huma bbażati fuq ix-xiri ta' 25% tal-ishma tal-Alitalia mill-
Uffiċċju tal-Posta Taljan għal madwar USD 75 000 000.

Huwa jallega li dan jista' jikkostitwixxi għajnuna mill-istat skont l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-
TFUE, minħabba li Poste Italiane S.p.A. għandha bħala sid il-Ministeru Taljan għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u l-Finanzi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Awwissu 2014. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Is-servizzi tal-Kummissjoni wieġbu lill-petizzjonant b'ittri fis-16 u fid-29 ta' Ottubru 2013 u 
fil-11 ta' Novembru 2013, fejn spjegat li l-Kummissjoni kienet fetħet investigazzjoni 
preliminari ex officio dwar il-kwistjoni. Il-Kummissjoni rċeviet ukoll żewġ ilmenti formali u 
bosta ittri minn ċittadini u assoċjazzjonijiet privati. 

Fis-16 ta' Diċembru 2014, is-servizzi tal-Kummissjoni informat bil-miktub liż-żewġ 
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kwerelanti formali li l-evalwazzjoni preliminari kienet li l-miżura oġġezzjonata ma kinitx 
tikkostitwixxi għajnuna a priori skont l-Artikolu 107(1) TFUE. Fil-fatt, l-evidenza miġbura 
mis-servizzi tal-Kummissjoni fl-investigazzjoni tissuġġerixxi li Poste aġġixxiet bħala 
Operatur fl-Ekonomija tas-Suq u l-investigaturi privati aġixxew pari passu. Għal din l-analiżi 
s-servizzi tal-Kummissjoni evalwaw bir-reqqa l-informazzjoni kollha disponibbli għalihom, 
inkluż l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant. Din il-pożizzjoni ma kinitx il-pożizzjoni 
definittiva tal-Kummissjoni nnifisha, iżda biss opinjoni preliminari tas-servizzi tagħha, abbażi 
tal-informazzjoni disponibbli f'dak il-mument u bi stennija tal-kummenti addizzjonali li l-
kwerelanti setgħu jressqu. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe reazzjoni mill-kwerelanti fi żmien xahar 
mid-data tal-irċevuta ta' din l-ittra, l-ilmenti jitqiesu li ġew irtirati. Għalhekk il-Kummissjoni 
għalqet dan il-fajl.

Rigward ir-rwol tal-petizzjonant fil-proċedimenti dwar l-għajnuna tal-Istat, il-Kummissjoni 
tosserva li, skont l-Artikolu 20(2) tal-Kunsill, Regolament 659/1999 kif emendat, ilmenti 
formali jistgħu jitressqu biss minn partijiet interessati billi jimlew kif xieraq il-formola tal-
ilment obbligatorja. Skont l-Artikolu 1(h) tal-istess regolament, "parti interessata" tfisser "kull 
Stat Membru u kull persuna, impriża jew assoċjazzjoni ta ' impriżi li l-interessi tagħhom 
jistgħu jkunu affettwati bl-għoti ta ' għajnuna, b ' mod partikolari l-benefiċjarju tal-għajnuna, 
impriżi li jikkompetu bejniethom u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ".


