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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1578/2008 af H. L., østrigsk statsborger, om det østrigske 
luftfartselskab AUA's gæld

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at østrigske statsborgere er blevet belemret med det østrigske 
luftfartsselskab AUA's gæld. Han tillægger i første omgang lederne og virksomhedens politik 
ansvaret. Offentligheden er aldrig blevet informeret om gældsniveauet. Andrageren mener, at 
det er EU's og de østrigske myndigheders opgave at gennemføre rettidige kontroller og 
fastsætte lofter for gæld. Han siger, at EU aldrig burde have tilladt så stor gæld, og han mener, 
at EU burde træffe foranstaltninger over for den østrigske regering og AUA. Endvidere mener 
han, at EU burde hjælpe med at betale gælden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"The Austrian Airlines Group (i det følgende benævnt Austrian Airlines) består af tre 
selskaber, Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, et ruteflyselskab grundlagt i 
1957, Tyrolean Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH (i det følgende benævnt Tyrolean), et 
regionalt datterselskab etableret i 1978, og Lauda Air Luftfahrt GmbH (i det følgende 
benævnt Lauda Air), en charterdivision grundlagt i 1979. Austrian Airlines har hovedkvarter i 
Wien og benytter knudepunkterne i Wiens internationale lufthavn og lufthavnen i Innsbruck.
Austrian Airlines er medlem af Star Alliance.

Austrian Airlines blev etableret den 31. oktober 1957 og indledte sine aktiviteter i 1958. I 
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1988 blev selskabet delvis privatiseret. Frem til den 22. juli ejede Republikken Østrig direkte 
51,94 % af aktiekapitalen. Den 22. juli 1998 blev ejerskabet til denne aktiepost overdraget til 
det statslige holdingselskab Österreichische Industrieholding AG (i det følgende benævnt
ÖIAG). ÖIAG's nuværende aktiepost er på 41,56 %, og selskabet er den største aktionær.  

I lyset af den vanskelige og stadig værre økonomiske situation, som Austrian Airlines Group 
har befundet sig i gennem de seneste år, udstedte den østrigske forbundsregering den 12. 
august 2008 en privatiseringstilladelse, som betyder, at ÖIAG kan sælge alle sine aktier i 
Austrian Airlines. Privatiseringsprocessen blev derefter sat i gang.

Deutsche Lufthansa AG (i det følgende benævnt Lufthansa) blev valgt som budgiver efter 
denne proces og vil købe den østrigske stats andel på 41,56 % i Austrian Airlines af det 
statslige privatiseringsagentur. Lufthansa har anmodet om, at Østrig rekapitaliserer Austrian 
Airlines med 500 mio. euro for at kompensere for Austrian Airlines' store historiske gæld. De 
øvrige aktionærer (ejere af aktier i frit omløb og institutionelle investorer) vil også blive købt 
ud. Lufthansa har givet udtryk for, at selskabet ikke vil købe Austrian Airlines uden statslig 
rekapitalisering.

Andragerens fremsætter syv påstande:

a. Han klager over, at de østrigske borgere hænger på luftfartsselskabets gæld.

b. Han mener, at ledelsen og virksomhedens politik bærer hovedansvaret.

c. Han fremfører, at offentligheden aldrig er blevet informeret om gældsniveauet.

d. Andrageren mener, at det er EU's og de østrigske myndigheders opgave at foretage 
rettidige kontroller og indføre gældslofter.

e. Han mener, at EU aldrig burde have tilladt en så omfattende gæld.

f. Han mener, at EU bør anlægge sag mod den østrigske regering og luftfartsselskabet.

g. Han mener desuden, at EU bør medvirke til at afdrage gælden.

Kommissionens bemærkninger

a. I forbindelse med den første af andragerens påstande ønsker Kommissionen at påpege, 
at den østrigske stat er den største aktionær i luftfartsselskabet og nu ønsker at 
afhænde sine aktier i selskabet. Efter en udbudsprocedure, der blev indledt den 13. 
august 2008, valgtes Lufthansa som køber til ÖIAG's aktieandel i Austrian Airlines.
Transaktionen mellem ÖIAG og Lufthansa indebærer, at:

- Lufthansa betaler ÖIAG en købspris på 366.268,75 euro.
- ÖIAG modtager en garanti, som kan føre til en yderligere betaling af op til 162 

mio. euro.
- ÖIAG betaler et tilskud på 500 mio. euro i form af en special purpose-enhed, 

som Lufthansa skal anvende til en kapitalforøgelse i Austrian Airlines.
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Den 3. december 2008 blev transaktionen godkendt af Lufthansas tilsynsråd, og den 
5. december 2008 godkendte tilsynsrådet i ÖIAG transaktionen. Transaktionen blev 
anmeldt til Kommissionen med henblik på undersøgelse af statsstøtte den 21. 
december 2008.

Republikken Østrig mener, at salgstransaktionen ikke kan betragtes som statsstøtte, 
fordi den pris, der i første omgang skal erlægges for Austrian Airlines, er 
markedsprisen for selskabet. Der er blot sket det, at privatiseringsproceduren har ført 
til en såkaldt "negativ købspris". Dette er genstand for Kommissionens igangværende 
undersøgelse af, om der er tale om statsstøtte.

b. Kommissionen har ikke beføjelser til at kommentere årsagerne til, at Austrian Airlines 
har en så høj historisk gæld.

c. Det ligger fast, at Austrian Airlines offentliggør og har offentliggjort årsregnskaber, og 
Kommissionen forstår derfor ikke denne påstand.

d. Kommissionen har ikke beføjelser eller autoritet i henhold til traktaten til at indføre 
generelle gældslofter for virksomheder.

e. Se ovenstående svar.

f. Kommissionen har hidtil vedtaget to beslutninger vedrørende Austrian Airlines.
Den 19. januar 2009 godkendte Kommissionen redningsstøtte i form af en lånefacilitet 
på op til 200 mio. euro til Austrian Airlines for at holde selskabet i live i de følgende 
seks måneder1. Den 11. februar 2009 indledte Kommissionen en formel undersøgelse 
af privatiseringen af Austrian Airlines og Lufthansas køb af selskabet. Beslutningen 
om at indlede en formel undersøgelse blev offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende2, og tredjeparter blev opfordret til at fremføre deres bemærkninger.

Da Kommissionen indledte sin undersøgelse, fremhævede den en række problemer, 
herunder følgende:  

 Hvorvidt den negative salgspris udgør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 
87

 Hvis Kommissionen konkluderer, at dette er tilfældet, skal den vurdere, hvorvidt 
denne statsstøtte er forenelig med fællesmarkedet. Denne vurdering skal foretages 
inden for rammerne af Kommissionens retningslinjer for redning og 
omstrukturering af virksomheder i vanskeligheder3 samt Kommissionens 

                                               
1 Denne beslutning vil snart være tilgængelig på Kommissionens websted 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm.

2 EUT C 57 af 11.3.2009.
3 EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.
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meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 92 og 93 og artikel 61 i EØS-
aftalen på statsstøtte inden for luftfartssektoren.1

g. Kommissionen har ikke beføjelser eller autoritet i henhold til traktaten til at betale 
gælden for en virksomhed i vanskeligheder, såsom Austrian Airlines.

Konklusion

Kommissionens undersøgelse i henhold til statsstøttereglerne er i gang, og man håber at 
kunne afslutte undersøgelsen hurtigst mulig."

                                               
1 EUT C 350 af 10.12.1994, s. 5.


