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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1578/2008, внесена от H. L., с австрийско гражданство, 
относно дълговете на австрийската авиокомпания AUA

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че австрийските граждани са били обременени с 
дълговете на авиокомпания AUA. Според него преди всичко мениджърите и 
политиката на дружеството трябва да се държат отговорни. Обществеността никога не 
се уведомява за равнището на дълговете. Вносителят на петицията счита, че е задача на 
ЕС и на австрийските органи да извършат своевременни проверки и да установят 
тавани на дълговете. Той казва, че ЕС въобще не е трябвало да разрешава да се стигне 
до такива огромни дългове, и счита, че ЕС следва да предприеме действия срещу 
австрийското правителство и AUA. Освен това той счита, че ЕС следва да подпомогне 
погасяването на дълговете.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Групата Austrian Airlines Group (наричана по-нататък „Austrian Airlines“) се състои от 
три компании: Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, мрежови въздушен 
превозвач, създаден през 1957 г., Tyrolean Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH (наричана 
по-нататък „Tyrolean”), регионален филиал, създаден през 1978 г., и Lauda Air Luftfahrt 
GmbH (наричана по-нататък „Lauda Air”), подразделение за чартърни полети, 
създадено през 1979 г. Седалището на Austrian Airlines е във Виена и компанията 
управлява главните центрове от Международно летище Виена и летище Инсбрук. 
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Austrian Airlines е член на Star Alliance.

Austrian Airlines е създадена на 31 октомври 1957 г. и започва да функционира през 
1958 г. През 1988 г. компанията е частично приватизирана. До 22 юли 1998 г. 
Република Австрия е пряк собственик на 51,94 % от емитирания акционерен капитал. 
На 22 юли 1998 г. този акционерен дял е прехвърлен в притежание на държавно 
холдингово дружество Österreichische Industrieholding AG (наричано по-нататък ÖIAG). 
Делът на ÖIAG понастоящем е 41,56% и дружеството е най-големия акционер.

Предвид затрудненото и влошаващо се финансово положени на Austrian Airlines Group 
през последните пет години, на 12 август 2008 г. австрийското федерално правителство 
одобри мандат за приватизация, съгласно който ÖIAG има възможност да се разпореди 
със всички свои акции в Austrian Airlines. След това беше започнат процес на 
приватизация.

Като участник, спечелил търга в резултат на този процес, компанията Deutsche 
Lufthansa AG (наричана по-нататък Lufthansa) ще закупи дела на австрийската държава 
от 41,56% в Austrian Airlines от Държавната агенция за приватизация. Lufthansa отправи 
искане Австрия да рекапитализира Austrian Airlines със сумата от 500 милиона евро, за 
да се компенсира високият размер на исторически дългове на Austrian Airlines. 
Дяловете на другите акционери (свободни и институционални) също ще бъдат 
изкупени. Lufthansa посочва, че няма да купи Austrian Airlines ако държавата не 
направи рекапитализацията.

Вносителят на петицията представя 7 твърдения:

а) Той се оплаква, че австрийските граждани са били обременени с дълговете на 
авиокомпанията.

б) Според него преди всичко мениджърите и политиката на дружеството трябва да 
се държат отговорни.

в) Той заявява, че обществеността никога не се уведомява за равнището на 
дълговете.

г) Вносителят на петицията счита, че е задача на ЕС и на австрийските органи да 
извършат своевременни проверки и да установят тавани на дълговете.

д) Той казва, че ЕС въобще не е трябвало да разрешава да се стигне до такива 
огромни дългове.

е) Той счита, че ЕС следва да предприеме действия срещу австрийското 
правителство и авиокомпанията.

ж) Освен това той счита, че ЕС следва да подпомогне погасяването на дълговете. 

Коментари на Комисията по петицията
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а) Във връзка с първото твърдение на вносителя на петицията Комисията би искала 
да посочи, че австрийската държава е най-големият акционер в авиокомпанията 
и сега желае да се разпореди със своя акционерен дял в тази компания. След 
тръжен процес, започнал на 13 август 2008 г., Lufthansa е избрана да закупи дела 
на ÖIAG в Austrian Airlines. Сделката, сключена между ÖIAG и Lufthansa, 
предвижда:

- Lufthansa да заплати на ÖIAG покупна цена от 366 268,75 евро.
- ÖIAG да получи гаранция, което би могло да доведе до допълнително 

плащане в размер на до 162 милиона евро.
- ÖIAG да изплати посредством дружество със специална цел (SPV) 

безвъзмездна помощ в размер на 500 милиона евро, която Lufthansa ще 
използва за увеличение на капитала на Austrian Airlines.

На 3 декември 2008 г. сделката е одобрена от Надзорния съвет на Lufthansa, а на
5 декември 2008 г. от Надзорния съвет на ÖIAG. Сделката е нотифицирана пред
Европейската комисия за одобряване на държавна помощ на 21 декември 2008 г.

Република Австрия счита, че сделката по продажбата не поражда държавна 
помощ, тъй като, на първо място, цената, която ще бъде платена за Austrian 
Airlines, е пазарната цена за тази компания. Въпросът е, че процедурата по 
приватизация е довела до т.нар. „отрицателна покупна цена“. Това е и предметът
на извършваното от Комисията разследване на държавната помощ.

б) Извън сферата на компетентност на Европейската комисия е да коментира 
причините, поради които Austrian Airlines има такова високо равнище на 
исторически дългове.

в) Известно е, че Austrian Airlines публикува и е публикувала заверени от одитор 
годишни отчети; по тази причина Комисията не разбира това твърдение.

г) Комисията няма никакви правомощия или пълномощия съгласно Договора да
установява общи тавани на дълговете за предприятията.

д) Вж. предишния отговор.

е) До момента Комисията е приела две решения относно Austrian Airlines.
На 19 януари 2009 г. Комисията разрешава помощ за оздравяване, състояща се 
от заем в размер на до 200 милиона евро, отпуснат на Austrian Airlines за 
поддържане на компанията през следващите шест месеца1. На 11 февруари 2009 
г. Комисията открива официална процедура на разследване на приватизацията 
на Austrian Airlines и нейното закупуване от Lufthansa. Решението за откриване 
на официална процедура на разследване е публикувано в Официален вестник2, 
като поканени да представят мнения са и трети страни.

                                               
1 Това решение скоро ще бъде на разположение на уебсайта на Комисията 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm
2 OВ C 57 11.03.2009 г.
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При откриването на разследването Комисията подчертава няколко проблема, 
свързани в т.ч.

 с това дали отрицателната покупна цена се равнява на отпускане на
държавна помощ съгласно член 87 ЕО 

 Ако Комисията достигне до положително заключение по горепосочения
въпрос, тя трябва да прецени дали тази държавна помощ е съвместима с 
общия пазар. Тази оценка трябва да бъде направена в рамките на насоките на 
Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на 
предприятия в затруднение1, както и известието на Комисията относно 
прилагането на членове 92 и 93 от Договора за ЕО и член 61 от 
Споразумението за ЕИП по отношение на държавните помощи в сектора на 
въздухоплаването.2

ж) Комисията няма никакви правомощия или пълномощия съгласно Договора да
погасява дългове на предприятия в затруднение като Austrian Airlines.

Заключение

Разследването на Комисията по правилата за държавните помощи тече в момента и тя 
се надява, че то ще приключи възможно най-скоро.

                                               
1 OВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.
2 OВ C 350, 10.12.1994 г., стр. 5.


