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numele CODACONS, privind ajutorul de stat în favoarea Alitalia (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care reprezintă o importantă asociație de consumatori, susține faptul că 
dispozițiile prevăzute pentru salvarea companiei aeriene Alitalia ar putea constitui o formă de 
ajutor de stat. Dispozițiile respective se bazează pe cumpărarea unui pachet de 25% din 
acțiunile Alitalia de către poșta italiană la prețul de aproximativ 75 000 000 USD.

Petiționarul susține faptul că această dispoziție ar putea constitui o formă de ajutor de stat 
conform articolelor 107, 108 și 109 din TFUE, dat fiind că societatea Poste italiane S.P.A. 
este deținută de ministerul afacerilor economice și finanțelor din Italia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 august 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Serviciile Comisiei au răspuns petiționarului în scrisorile din 16 și 29 octombrie 2013 și 11 
noiembrie 2013, explicându-i că Comisia a deschis o anchetă preliminară ex officio cu privire 
la această chestiune. Comisia a primit, de asemenea, două plângeri oficiale și mai multe 
scrisori de la cetățeni și asociații private. 

La 16 decembrie 2014, serviciile Comisiei au informat în scris cele două persoane care au 
depus plângeri oficiale că în urma verificării preliminare a rezultat că măsura incriminată nu 
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constituie a priori un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. În fapt, 
dovezile obținute de serviciile Comisiei în cadrul anchetei sugerează că societatea Poste a 
acționat ca un operator în economia de piață, având în vedere faptul că Poste și investitorii 
privați au acționat pari passu. Pentru această evaluare, serviciile Comisiei au analizat atent 
toate informațiile avute la dispoziție, inclusiv informațiile oferite de petiționar. Aceasta nu 
este poziția definitivă a Comisiei ca atare, ci doar o analiză preliminară realizată de serviciile 
sale, bazată pe informațiile disponibile la momentul respectiv și în așteptarea unor eventuale 
observații suplimentare din partea reclamanților. În absența unei reacții din partea 
reclamanților în termen de o lună de la data primirii scrisorii, plângerile au fost considerate 
retrase. Prin urmare, Comisia a închis dosarul.

În ceea e privește rolul petiționarului în procedurile de ajutor de stat, Comisia a constatat că, 
în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului 
modificat, plângerile oficiale pot fi depuse de persoanele interesate doar prin completarea 
corectă a formularului obligatoriu de plângere. În conformitate cu articolul 1 litera (h) din 
același regulament, „persoană interesată” înseamnă „orice stat membru și orice persoană, 
întreprindere sau asociație de întreprinderi ale căror interese pot fi afectate de acordarea unui 
ajutor, în special beneficiarul ajutorului, întreprinderile concurente și asociațiile profesionale”.


