Comisia Europeană aprobă Italiei ajutor de stat de
jumătate de miliard euro pentru transportul de călători
12 martie 2021

Comisia a aprobat schema italiană de 511 milioane EUR pentru a
compensa operatorii comerciali feroviari de călători pentru daunele
suferite din cauza epidemiei de coronavirus.

Comisia Europeană a aprobat, în
conformitate cu normele UE de ajutor
de stat, 511 milioane EUR sprijin
italian pentru a compensa furnizorii
de servicii comerciale de transport
feroviar pe distanțe lungi pentru
daunele suferite în perioada 8 martie
– 30 iunie 2020 din cauza focarului de
coronavirus și a măsurilor restrictive
pe care Italia a trebuit să pună în
aplicare pentru a limita răspândirea
coronavirusului.

În cadrul măsurii notificate, beneficiarii vor avea dreptul la despăgubiri sub formă de
subvenții directe pentru daunele suferite între 8 martie 2020 și 30 iunie 2020. Italia se va
asigura că niciun beneficiar individual nu primește mai multe despăgubiri decât valoarea
daunelor înregistrate.
Comisia a constatat că schema de ajutor italiană va compensa daunele care sunt direct
legate de focarul de coronavirus. De asemenea, a constatat că măsura este

proporțională, deoarece despăgubirea preconizată nu depășește ceea ce este necesar
pentru repararea prejudiciului.
„Concurența pe segmentul de mare viteză din Italia a fost esențială pentru dezvoltarea
serviciilor cu mai multă capacitate, frecvență și conexiuni, ducând la prețuri mai mici și o
calitate mai bună pentru consumatori. Această măsură de ajutor de 511 milioane EUR va
permite Italiei să sprijine operatorii feroviari pe distanțe lungi pe liniile comerciale în
aceste momente dificile, compensându-i pentru daunele suferite ca urmare a măsurilor
de urgență pe care Italia le-a pus în aplicare în timpul primului val al pandemic. Continuăm
să lucrăm cu toate statele membre pentru a ne asigura că măsurile naționale de sprijin
pot fi puse în aplicare cât mai repede și mai eficient posibil, în conformitate cu normele
UE. ”, a declarat vicepreședintele executiv, Margrethe Vestager, responsabil cu politica
în domeniul concurenței.
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