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Ryanair κατά Επιτροπής

 

Το Γενικό ∆ικαστήριο επικυρώνει τις αποφάσεις της Επιτροπής µε τις οποίες αυτή 
χαρακτήρισε ως παράνοµο το δάνειο που το ιταλικό κράτος χορήγησε στην Alitalia, 

αλλά ενέκρινε την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων 

 

Η Alitalia SpA είναι εταιρία αεροπορικών µεταφορών η οποία ανήκει κατά ποσοστό 49,9 % στο 
ιταλικό κράτος 1. Μετά από διάφορες ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάκαµψης της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Alitalia, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν, το 2006, να 
πωλήσουν τα µερίδια συµµετοχής τους. Το 2008, το κράτος χορήγησε στην Alitalia δάνειο 300 
εκατοµµυρίων ευρώ και της έδωσε τη δυνατότητα να το καταλογίσει στα ίδια κεφάλαιά της. Η 
Alitalia, η οποία τελούσε σε κατάσταση παύσεως πληρωµών τέθηκε υπό έκτακτη διαχείριση 2 και 
µια τράπεζα ορίστηκε ως ανεξάρτητος πραγµατογνώµονας προκειµένου να εξακριβωθεί η 
συµβατότητα της τιµής πωλήσεως των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε την αγοραία τιµή. Η 
προσφορά της Compagnia Aerea Italiana («CAI»), που είχε υποβληθεί για την αγορά ορισµένων 
περιουσιακών στοιχείων της Alitalia, σε απάντηση στη σχετική προς τούτο πρόσκληση για την 
υποβολή προσφορών, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από τις ιταλικές αρχές. 

Η Επιτροπή κίνησε κατόπιν αυτού επίσηµη διαδικασία έρευνας σχετικά µε τα µέτρα που 
αφορούσαν το δάνειο και τη δυνατότητα καταλογισµού του ποσού του εν λόγω δανείου στα ίδια 
κεφάλαια. ∆ιαπίστωσε, µε µια πρώτη απόφαση, ότι το δάνειο συνιστούσε παράνοµη κρατική 
ενίσχυση ασύµβατη προς την κοινή αγορά, καθόσον παρείχε ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα µέσω 
κρατικών πόρων το οποίο δεν θα είχε χορηγηθεί από έναν ενηµερωµένο ιδιώτη επενδυτή. Η 
Επιτροπή διέταξε κατά συνέπεια την ανάκτηση της ενισχύσεως αυτής από την Alitalia 3.  

Με µια δεύτερη απόφαση, η Επιτροπή έκρινε ότι το µέτρο που αφορούσε την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων της Alitalia δεν συνεπαγόταν τη χορήγηση κρατικής ενισχύσεως στους 
αγοραστές της τελευταίας αυτής, µε την επιφύλαξη της απόλυτης τηρήσεως των δεσµεύσεων εκ 
µέρους των ιταλικών αρχών, σύµφωνα µε τις οποίες η πώληση των περιουσιακών στοιχείων θα 
πραγµατοποιούνταν στην αγοραία τιµή. Περαιτέρω, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία 
έκτακτης διαχειρίσεως στην οποία είχε υποβληθεί η Alitalia δεν συνεπαγόταν, ούτε αυτή, τη 
χορήγηση ενισχύσεως υπέρ των αγοραστών 4. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
διαδικασία που έθεσε σε εφαρµογή η Ιταλία δεν συνεπαγόταν οικονοµική συνέχεια µεταξύ της 
Alitalia και των αγοραστών των περιουσιακών της στοιχείων – λαµβανοµένων υπόψη της 

                                                 
1 Το Γενικό ∆ικαστήριο έχει ήδη επανειληµµένως ασχοληθεί µε την κατάσταση της Alitalia: το 2000, µε την απόφασή του 
της 12ης ∆εκεµβρίου 2000 (T-296/97,«απόφαση Alitalia I»), ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής του 1997 σχετικά µε 
την ανακεφαλαιοποίηση της Alitalia (97/789/CE). Το 2008, µε την απόφασή του της 9ης Ιουλίου 2008 (T-301/01, 
«απόφαση Alitalia II» (βλ. Ανακοινωθέν Τύπου), επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής του 2001 σχετικά µε την 
αναδιάρθρωση της Alitalia (2001/723/CE). 
2 Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται στην Ιταλία στις προβληµατικές επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους στον 
τοµέα των ουσιωδών δηµοσίων υπηρεσιών, προτού αυτές κηρυχθούν αφερέγγυες, και καθιστά δυνατή τη 
χρηµατοοικονοµική εξυγίανση  της επιχείρησης µέσω της µεταβιβάσεως των περιουσιακών της στοιχείων. Η δυνατότητα 
αυτή συνοδεύεται ωστόσο από την υποχρέωση εξακριβώσεως, από ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα, του αν το τίµηµα 
της πωλήσεως των οικείων περιουσιακών στοιχείων είναι σύµφωνο µε την αγοραία τιµή. 
3: Απόφαση 2009/155/ΕΚ, της 12ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε το δάνειο 300 εκατ. ευρώ που χορήγησε η Ιταλία στην 
εταιρεία Alitalia C 26/08 (πρώην NN 31/08) (ΕΕ L 52, σ. 3).  
4 Απόφαση C (2008) 6745, της 12ης Νοεµβρίου 2008, που έχει ως αντικείµενο την κρατική ενίσχυση N 510/2008 – Ιταλία 
– Πώληση των περιουσιακών στοιχείων της αεροπορικής εταιρίας Alitalia (µη δηµοσιευθείσα στην ΕΕ). 
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εκτάσεως της πωλήσεως των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και της κατατµήσεως των 
προσφορών που υπέβαλαν οι εν λόγω αγοραστές – και ότι η πώληση αυτή δεν είχε ως 
αποτέλεσµα ούτε την καταστρατήγηση της υποχρεώσεως ανακτήσεως της ενισχύσεως ούτε τη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους αγοραστές της Alitalia. 

Έχοντας υποβάλει διάφορες καταγγελίες στην Επιτροπή συγχρόνως µε άλλες αεροπορικές 
εταιρίες και την Ευρωπαϊκή ένωση αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους (ELFAA), η Ryanair 
ζήτησε από το Γενικό ∆ικαστήριο να ακυρώσει τις δύο αυτές αποφάσεις της Επιτροπής. 

Το Γενικό ∆ικαστήριο εξετάζει, πρώτον, την απόφαση σχετικά µε την πώληση των 
περιουσιακών στοιχείων. Με την εκδοθείσα σήµερα απόφασή του, διευκρινίζει ότι η Επιτροπή 
ήταν αρµόδια να εκδώσει µια τέτοια απόφαση η οποία, ενώ διαπιστώνει τη µη ύπαρξη κρατικής 
ενισχύσεως, λαµβάνει υπόψη τις δεσµεύσεις που ανέλαβε το ιταλικό κράτος, καθόσον οι 
δεσµεύσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του κοινοποιηθέντος µέτρου. 

Το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή είχε σχηµατίσει την πεποίθηση ότι η πώληση θα 
πραγµατοποιούνταν στην αγοραία τιµή. Απορρίπτει, κατά συνέπεια, τα επιχειρήµατα της Ryanair 
ότι η Επιτροπή διενήργησε ανεπαρκή ή ελλιπή εξέταση κατά το προκαταρκτικό στάδιο εξετάσεως 
και ότι θα έπρεπε να κινήσει επίσηµη διαδικασία έρευνας επί της πωλήσεως των περιουσιακών 
στοιχείων, για να εξακριβώσει αν ενδεχοµένως υπήρχαν άλλες επιλογές πέραν της πωλήσεως των 
περιουσιακών στοιχείων. 

Το Γενικό ∆ικαστήριο απορρίπτει επίσης το επιχείρηµα της Ryanair ότι η πώληση, στον βαθµό που 
εµµέσως υπέκειτο στην προϋπόθεση περί (ιταλικής) ιθαγένειας του αγοραστή, είχε ως αποτέλεσµα 
µείωση του τιµήµατος. Θεωρεί, αντιθέτως, ότι η Επιτροπή εξακρίβωσε ότι η πρόσκληση για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν περιείχε καµία ρήτρα ενέχουσα δυσµενείς διακρίσεις που να 
στηρίζεται στην ιθαγένεια των υποβαλλόντων προσφορά και ότι είχε αποτελέσει αντικείµενο 
ευρείας δηµοσιότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Το Γενικό ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι η Επιτροπή είχε θεωρήσει ότι η διαδικασία πωλήσεως των 
περιουσιακών στοιχείων µαζί µε την πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν 
χαρακτηριζόταν από µόνη της από επαρκή βαθµό διαφάνειας για να εξασφαλιστεί ότι τα 
περιουσιακά στοιχεία θα µεταβιβάζονταν στην αγοραία τιµή. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έλεγξε αν 
η προσφορά είχε αποτελέσει αντικείµενο ανεξάρτητης αξιολογήσεως, προκειµένου να βεβαιωθεί 
ότι η προταθείσα τιµή δεν ήταν χαµηλότερη από τη αγοραία. Επιπλέον, η Επιτροπή όντως έλεγξε 
ότι η διαδικασία παρείχε τις αναγκαίες εγγυήσεις που µπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι η πώληση 
θα πραγµατοποιούνταν στην αγοραία τιµή. 

Τέλος, το Γενικό ∆ικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή ορθώς έκρινε ότι δεν υπήρχε οικονοµική 
συνέχεια µεταξύ της Alitalia και της CAI και ότι στην τελευταία αυτή δεν είχε παρασχεθεί κανένα 
πλεονέκτηµα, καθόσον είχαν ληφθεί όλα τα µέτρα προκειµένου η µεταβίβαση να πραγµατοποιηθεί 
µε τίµηµα που δεν θα είναι µικρότερο από την αγοραία τιµή. 

∆εύτερον, κατόπιν της εξετάσεως της αποφάσεως επί του δανείου, το Γενικό ∆ικαστήριο θεωρεί  
ότι η Ryanair – µολονότι είχε ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκδόσεως της αποφάσεως αυτής – δεν 
απέδειξε ότι το γεγονός ότι διατάχθηκε η ανάκτηση της ενισχύσεως από την Alitalia (και όχι από 
την CAI) είχε επηρεάσει ουσιωδώς την ανταγωνιστική της θέση. Συνεπώς, η Ryanair δεν απέδειξε 
ότι η απόφαση αυτή την αφορά ατοµικά. 

Κατά συνέπεια, το Γενικό ∆ικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Ryanair και επικυρώνει έτσι τις 
αποφάσεις της Επιτροπής.  

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόµενη σε 
νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 
 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που 
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη, τα όργανα της Ένωσης 
και οι ιδιώτες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του Γενικού 
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∆ικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να 
καλύψει το ενδεχόµενο κενό δικαίου που δηµιουργεί η ακύρωση της πράξεως. 

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το Γενικό 
∆ικαστήριο 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία 
δηµοσιεύσεώς της  

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 
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