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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2063/2013, ingediend door Giuseppe Ursini (Italiaanse 
nationaliteit), namens CODACONS, over overheidssteun voor Alitalia (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een prominente consumentenvereniging vertegenwoordigt, beweert dat de 
geplande ingrepen voor de redding van luchtvaartmaatschappij Alitalia kunnen neerkomen op 
overheidssteun. De ingrepen zijn gebaseerd op de aankoop van 25 % van de aandelen van 
Alitalia door de Italiaanse Post, voor ongeveer 75 000 000 USD.

Hij beweert dat dit overheidssteun kan zijn, overeenkomstig de artikelen 107, 108 en 109 van 
het VWEU, omdat Poste italiane S.P.A. eigendom is van het Italiaanse ministerie voor 
Economie en Financiën.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 augustus 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

De diensten van de Commissie hebben de indiener bij schrijven van 16 en 29 oktober 2013 en 
11 november 2013 meegedeeld dat de Commissie ambtshalve een onderzoek naar de zaak 
heeft ingesteld. De Commissie heeft tevens twee formele klachten en verschillende brieven 
van verenigingen en burgers ontvangen. 

Op 16 december 2014 hebben de diensten van de Commissie twee indieners van formele 
klachten schriftelijk ervan in kennis gesteld dat het voorlopige oordeel is dat de aangevochten 
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maatregel a priori geen overheidssteun is in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. De 
bewijsstukken die tijdens het onderzoek door de Commissie zijn verzameld, wijzen er veeleer 
op dat Poste gehandeld heeft als particuliere investeerder in een markteconomie, gezien het 
feit dat Poste en particuliere investeerders pari passu zijn opgetreden. In het kader van dit 
onderzoek hebben de diensten van de Commissie alle beschikbare informatie, met inbegrip 
van die welke door de indiener was verstrekt, zorgvuldig geanalyseerd. Dit was niet het 
definitieve standpunt van de Commissie zelf, maar een voorlopige beoordeling van haar 
diensten, gebaseerd op de op dat ogenblik beschikbare informatie en in afwachting van enige 
bijkomende opmerkingen die de klagers wensten te formuleren. Aangezien de klagers binnen 
een maand na ontvangst van de brief geen stappen hebben ondernomen, worden de klachten 
verondersteld te zijn ingetrokken. De Commissie heeft daarom de zaak gesloten.

Met betrekking tot de rol van de indiener in staatssteunprocedures merkt de Commissie op dat 
krachtens artikel 20, lid 2, van Verordening nr. 359/1999 van de Raad, zoals laatstelijk 
gewijzigd, formele klachten alleen kunnen worden ingediend door belanghebbenden, met 
gebruikmaking van het verplichte klachtenformulier. Krachtens artikel 1, letter h, van 
dezelfde verordening, wordt onder "belanghebbende" verstaan: "een lidstaat en een persoon, 
onderneming of ondernemersvereniging waarvan de belangen door de toekenning van steun 
kunnen worden geraakt, in het bijzonder de begunstigde van de steun, concurrerende 
ondernemingen en beroepsverenigingen".


