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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2063/2013, ingiven av Giuseppe Ursini, italiensk 
medborgare, för konsumentorganisationen Codacons, om statligt stöd till 
Alitalia (Italien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som företräder den ledande konsumentorganisationen Codacons, gör gällande 
att de planerade åtgärderna för undsättning av flygbolaget Alitalia utgör statligt stöd. Dessa 
åtgärder bygger på att den italienska posten köper 25 procent av aktierna i Alitalia för cirka 
75 000 000 US-dollar.

Han hävdar att detta kan utgöra statligt stöd enligt artiklarna 107, 108 och 109 i EUF-
fördraget, med tanke på att Poste Italiane S.p.A. ägs av det italienska ekonomi- och 
finansministeriet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 augusti 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionen svarade framställaren i form av skrivelser av den 16 och 29 oktober 2013 och 
den 11 november 2013 där man förklarade att kommissionen hade inlett en preliminär
undersökning av ärendet på eget initiativ.  Kommissionen fick också två formella klagomål 
och flera skrivelser från privatpersoner och föreningar. 
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Den 16 december 2014 informerade kommissionen skriftligen de två (formella) klagandena 
om att enligt den preliminära bedömningen utgjorde den åtgärd som framställningen avsåg 
egentligen inte något stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget. Det bevismaterial som 
kommissionen samlat in under utredningen tyder på att Poste agerade som en aktör i en 
marknadsekonomi med tanke på att Poste och privata investerare agerade på lika villkor. I 
denna analys undersökte kommissionen noggrant all tillgänglig information, inklusive den 
information som framställaren hade lämnat. Detta ställningstagande var inte kommissionens 
slutliga ståndpunkt, utan endast dess avdelningars preliminära uppfattning som baserades på 
den information som fanns tillgänglig vid denna tidpunkt, i avvaktan på ytterligare eventuella 
kommentarer från de klaganden. Eftersom inga synpunkter inkom från de klagande inom en 
månad från den dag då skrivelsen mottogs drogs klagomålen tillbaka. Kommissionen har 
därför avskrivit ärendet.

I fråga om framställarens roll i förfaranden som rör statligt stöd konstaterar kommissionen att 
i enlighet med artikel 20.2 i rådets ändrade förordning nr 659/1999 kan formella klagomål 
endast lämnas in av intresserade parter genom att de fyller i det obligatoriska formuläret. 
Enligt artikel 1.h i samma förordning betyder intresserad part ”en medlemsstat eller en person, 
ett företag eller en företagssammanslutning, vars intressen kan påverkas av att stöd beviljas, 
framför allt stödmottagaren, konkurrerande företag och branschorganisationer”.


