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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2063/2013, którą złożył Giuseppe Ursini (Włochy), w imieniu 
CODACONS, w sprawie pomocy państwa dla Alitalii (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący przedstawicielem wiodącej organizacji konsumenckiej, twierdzi, 
że planowane działania, mające na celu wsparcie linii lotniczej Alitalia, mogą stanowić 
pomoc państwa. Działania te zasadzają się na wykupieniu 25% udziałów Alitalii przez pocztę 
włoską za około 75 000 000 USD.

Składający petycję twierdzi, że może to stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 107, 108 i 
109 TFUE, jako że Poste italiane S.p.A. należy do włoskiego Ministerstwa Spraw 
Gospodarczych i Finansów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 sierpnia 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Służby Komisji udzieliły składającemu petycję odpowiedzi w pismach z dnia 16 i 29 
października 2013 r. oraz 11 listopada 2013 r., wyjaśniając, że Komisja wszczęła 
postępowanie wstępne z urzędu w tej sprawie.  Komisja otrzymała również dwie formalne 
skargi i kilka pism od indywidualnych obywateli i stowarzyszeń. 

W dniu 16 grudnia 2014 r. służby Komisji poinformowały pisemnie dwóch formalnych 
skarżących, że ze wstępnej oceny wynika, że działanie, wobec którego zgłoszono 
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zastrzeżenia, z definicji nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 
Dowody zebrane przez służby Komisji w trakcie dochodzenia wskazują, że poczta 
postępowała jak prywatny inwestor, biorąc pod uwagę fakt, że poczta i prywatni inwestorzy 
działali na zasadzie równorzędności.  Dokonując tej analizy, służby Komisji starannie oceniły 
wszystkie dostępne im informacje, w tym informacje przedstawione w petycji.  Stanowisko to 
nie było ostatecznym stanowiskiem samej Komisji, a jedynie wstępną opinia jej służb, 
opierającą się na informacjach dostępnych w tamtej chwili, z zastrzeżeniem uwzględnienia 
dodatkowych uwag, które mogliby chcieć przedłożyć skarżący.   Ponieważ w ciągu jednego 
miesiąca od daty otrzymania pisma nie było jakiejkolwiek reakcji ze strony skarżący, skargi 
uznano za wycofane. W związku z tym Komisja zamknęła sprawę.

Jeśli chodzi o rolę składającego petycję w procedurach związanych z pomocą państwa, 
Komisja zauważa, że zgodnie z art. 20 ust. 2 zmienionego rozporządzenia Rady nr 659/1999 
formalne skargi mogą składać wyłącznie zainteresowane strony poprzez odpowiednie 
wypełnienie obowiązkowego formularza skargi.  Zgodnie z art. 1 lit. h) tegoż rozporządzenia 
„zainteresowana strona” oznacza „którekolwiek państwo członkowskie oraz jakiekolwiek 
osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw, na interesy których może mieć wpływ 
przyznaniepomocy, w szczególności beneficjentów pomocy, konkurujące ze sobą 
przedsiębiorstwa lub stowarzyszeniahandlowe”.


