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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2063/2013, ktorú predkladá Giuseppe Ursini, taliansky štátny 
príslušník, (v mene CODACONS), o štátnej pomoci pre spoločnosť Alitalia v 
Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý zastupuje popredné spotrebiteľské združenie tvrdí, že plánované 
opatrenia na záchranu leteckej spoločnosti Alitalia môžu predstavovať štátnu pomoc. Tieto 
opatrenia sú založené na nákupe 25 % akcií spoločnosti Alitalia Talianskou poštou za 
približne 75 000 000 USD.

Tvrdí, že to môže predstavovať štátnu pomoc podľa článkov 107, 108 a 109 ZFEÚ, keďže 
vlastníkom Talianskej pošty (Poste italiane S.P.A.) je talianske ministerstvo hospodárstva a 
financií.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. augusta 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2015)

Útvary Komisie odpovedali predkladateľovi petície listami z 16. a 29. októbra 2013 a 11. 
novembra 2013, a vysvetlili mu, že Komisia začala ex officio predbežné vyšetrenie tejto 
záležitosti.  Komisii boli zároveň doručené dve formálne sťažnosti a niekoľko listov od 
občanov a združení. 

Dňa 16. decembra 2014 útvary Komisie písomne informovali dvoch oficiálnych 
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sťažovateľov, že v zmysle predbežného posúdenia opatrenie, voči ktorému boli vznesené 
námietky, nepredstavuje a priori pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. V skutočnosti 
dôkazy zhromaždené útvarmi Komisie v rámci vyšetrovania naznačujú, že spoločnosť Poste 
konala ako súkromný subjekt v trhovom hospodárstve vzhľadom na skutočnosť, že 
spoločnosť Poste a súkromní investori konali pari passu. Na účely tejto analýzy útvary 
Komisie starostlivo posúdili všetky informácie, ktoré mali k dispozícii vrátane informácií, 
ktoré poskytol predkladateľ petície. Toto stanovisko nebolo definitívne stanovisko Komisie, 
ale len predbežný názor jej útvarov na základe informácií dostupných v tom čase a do 
predloženia prípadných doplňujúcich pripomienok sťažovateľov. Vzhľadom na to, že v lehote 
jedného mesiaca od dátumu doručenia listu neboli predložené žiadne pripomienky od 
sťažovateľov, sťažnosti sa považujú za stiahnuté. Komisia preto spis ukončila.

Pokiaľ ide o úlohu predkladateľa petície v konaní vo veci štátnej pomoci, Komisia uvádza, že 
podľa článku 20 ods. 2 nariadenia Rady č. 659/1999 v znení zmien môžu formálne sťažnosti 
predkladať len zainteresované strany prostredníctvom riadne vyplneného povinného 
formulára pre sťažnosti. Podľa článku 1 písm. h) toho istého nariadenia „zainteresovaná 
strana“ bude znamenať „akýkoľvek členský štát a akúkoľvek osobu, podnikateľa alebo 
združenie podnikateľov, ktorých záujmy možno ovplyvniť poskytnutím pomoci, najmä 
príjemca pomoci, konkurujúci si podnikatelia a obchodné združenia“.


