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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1578/2008, του H. L., αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με το χρέος 
της αυστριακής αεροπορικής εταιρείας AUA

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται διότι οι αυστριακοί πολίτες έχουν επιβαρυνθεί με το χρέος της 
αεροπορικής εταιρείας AUA. Θεωρεί ότι καταρχάς ευθύνονται τα διοικητικά στελέχη και η 
πολιτική της εταιρείας. Το κοινό δεν ενημερώνεται ποτέ σχετικά με το ύψος του χρέους. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι αποτελεί καθήκον της ΕΕ και των αυστριακών αρχών να διεξάγουν 
έγκαιρους ελέγχους και να καθορίζουν ανώτατα όρια χρέους. Επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν θα 
έπρεπε να είχε επιτρέψει ποτέ τόσο υψηλό χρέος και πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί 
κατά της αυστριακής κυβέρνησης και της AUA. Επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
βοηθήσει στην αποπληρωμή των χρεών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο όμιλος Austrian Airlines (εφεξής Austrian Airlines) απαρτίζεται από τρεις εταιρείες: την 
Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, αερομεταφορέα ο οποίος λειτουργεί ως 
δίκτυο και ιδρύθηκε το 1957, την Tyrolean Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH (εφεξής 
Tyrolean) περιφερειακή θυγατρική η οποία ιδρύθηκε το 1978, και τη Lauda Air Luftfahrt 
GmbH (εφεξής Lauda Air), τμήμα ναυλωμένων πτήσεων που ιδρύθηκε το 1979. Η Austrian 
Airlines έχει την έδρα της στη Βιέννη και χρησιμοποιεί αεροπορικούς κόμβους από τον 
διεθνή αερολιμένα της Βιέννης και τον αερολιμένα του Innsbruck.  Η Austrian Airlines είναι 
μέλος της Star Alliance.
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Η Austrian Airlines ιδρύθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1957 και η λειτουργία της ξεκίνησε το 1958. 
Το 1988 η εταιρεία ιδιωτικοποιήθηκε εν μέρει. Έως τις 22 Ιουλίου 1998 η Δημοκρατία της 
Αυστρίας κατείχε άμεσα το 51,4% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Στις 22 Ιουλίου
1998 τα εν λόγω μετοχικά μερίδια μεταβιβάστηκαν στην ιδιοκτησία της κρατικής εταιρείας 
χαρτοφυλακίου Österreichische Industrieholding AG (εφεξής ÖIAG). Η ÖIAG κατέχει επί 
του παρόντος μετοχικό μερίδιο ύψους 41,56% και αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο.  

Δεδομένης της δύσκολης και φθίνουσας οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο 
όμιλος Austrian Airlines κατά τα τελευταία έτη, στις 12 Αυγούστου 2008 η αυστριακή 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξέδωσε εντολή ιδιωτικοποίησης βάσει της οποίας η ÖIAG 
δύναται να πωλήσει όλες τις μετοχές της στην Austrian Airlines. Εν συνεχεία, 
δρομολογήθηκε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Η Deutsche Lufthansa AG (εφεξής Lufthansa), ως ο επιλεγμένος υποβάλλων προσφορά από 
αυτή τη διαδικασία, θα αγοράσει το μερίδιο του αυστριακού κράτους στην Austrian Airlines, 
το οποίο ισούται με 41,56%, από την κρατική υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων. Η Lufthansa 
ζήτησε από την Αυστρία να προβεί σε αναδιάρθρωση του κεφαλαίου την Austrian Airlines με
500 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αντισταθμίσει το μεγάλο ύψος του ιστορικού χρέους 
της Austrian Airlines. Θα εξαγορασθούν και οι υπόλοιποι μεριδιούχοι (ευρείας διασποράς & 
θεσμικοί). Η Lufthansa ανέφερε ότι δεν θα αγοράσει την Austrian Airlines χωρίς την κρατική 
αναδιάρθρωση κεφαλαίου.

Ο αναφέρων διατυπώνει 7 ισχυρισμούς

α. Καταγγέλλει ότι οι αυστριακοί πολίτες έχουν επιβαρυνθεί με το χρέος της 
αεροπορικής εταιρείας. 

β. Θεωρεί ότι καταρχάς ευθύνονται τα διοικητικά στελέχη και η πολιτική της εταιρείας. 

γ. Δηλώνει ότι το κοινό δεν ενημερώνεται ποτέ για το ύψος του χρέους. 

δ. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αποτελεί καθήκον της ΕΕ και των αυστριακών αρχών να 
διεξάγουν έγκαιρους ελέγχους και να καθορίζουν ανώτατα όρια χρέους.

ε. Επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν θα έπρεπε να είχε επιτρέψει ποτέ την ύπαρξη ενός τόσο 
υψηλού χρέους.

στ. Πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί κατά της αυστριακής κυβέρνησης και της 
αεροπορικής εταιρείας.

ζ. Επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει στην αποπληρωμή των χρεών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

α. Όσον αφορά τον πρώτο ισχυρισμό του αναφέροντος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το 
αυστριακό κράτος είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της αεροπορικής εταιρείας και τώρα 
επιθυμεί να πωλήσει το μετοχικό μερίδιο που διαθέτει στην εν λόγω εταιρεία. Κατόπιν 
διαδικασία υποβολής προσφορών η οποία ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου 2008, η 
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Lufthansa επελέγη για την αγορά του μετοχικού μεριδίου της ÖIAG στην Austrian 
Airlines. Η πράξη που συνήφθη μεταξύ της ÖIAG και της Lufthansa προβλέπει τα 
εξής:

- η Lufthansa θα καταβάλει στην ÖIAG τιμή αγοράς ύψους 366.268,75 ευρώ.
- Η ÖIAG θα λάβει πιστοποιητικό (warrant), το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 

πρόσθετη πληρωμή ύψους έως και 162 εκατομμυρίων ευρώ.
- Η ÖIAG θα καταβάλει μέσω φορέα ειδικού σκοπού επιχορήγηση ύψους 500 

εκατομμυρίων ευρώ, την οποία θα χρησιμοποιήσει η Lufthansa για την αύξηση 
του κεφαλαίου της Austrian Airlines.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2008 η πράξη εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο της Lufthansa 
και στις 5 Δεκεμβρίου 2008 εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο της ÖIAG. Η 
πράξη κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση κρατικής ενίσχυσης 
στις 21 Δεκεμβρίου 2008.

Η Δημοκρατία της Αυστρίας διατείνεται ότι η πράξη αγοράς δεν συνιστά κρατική 
ενίσχυση, επειδή κατά πρώτον η τιμή που θα καταβληθεί για την Austrian Airlines 
είναι η τιμή της αγοράς για την εν λόγω εταιρεία. Το ζήτημα είναι ότι η διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης οδήγησε στην αποκαλούμενη «αρνητική τιμή αγοράς». Αυτό είναι το 
αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας της Επιτροπής που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις.

β. Ο σχολιασμός των λόγων για τους οποίους η Austrian Airlines βαρύνεται με τόσο 
υψηλό ιστορικό χρέος δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

γ. Εξυπακούεται ότι η Austrian Airlines δημοσιεύει και έχει δημοσιεύσει ελεγμένους 
ετήσιους λογαριασμούς· επομένως, η Επιτροπή δεν κατανοεί αυτόν τον ισχυρισμό.

δ. Η Επιτροπή δεν διαθέτει την εξουσία ή τη δικαιοδοσία βάσει της Συνθήκης να 
καθορίζει γενικά ανώτατα όρια χρέους για επιχειρήσεις.

ε. Βλ. προηγούμενη απάντηση.

στ. Η Επιτροπή έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα δύο αποφάσεις σχετικά με την Austrian 
Airlines.
Στις 19 Ιανουαρίου 2009 η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση διάσωσης αποτελούμενη από 
μια δανειακή διευκόλυνση ύψους έως και 200 εκατομμυρίων ευρώ προς την Austrian 
Airlines προκειμένου η εν λόγω εταιρεία να παραμείνει σε λειτουργία για τους 
επόμενους έξι μήνες1. Στις 11 Φεβρουαρίου 2009 η Επιτροπή κίνησε επίσημη έρευνα 
σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της Austrian Airlines και την αγορά της από τη
Lufthansa. Η απόφαση κίνησης επίσημης έρευνας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδαfn και προσκλήθηκαν τρίτα μέρη προκειμένου να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους.

                                               
1 Η απόφαση αυτή θα είναι σύντομα διαθέσιμη στον ιστότοπο της Επιτροπής 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm
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Κατά την κίνηση της έρευνάς της, η Επιτροπή επεσήμανε ορισμένα προβλήματα –
αυτά αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής  

 Κατά πόσον η αρνητική τιμή πώλησης συνιστά κρατική ενίσχυση βάσει του 
άρθρου 87 ΕΚ,

 Αν η Επιτροπή καταλήξει σε θετικό συμπέρασμα όσον αφορά την ανωτέρω 
παρατήρηση, πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσον η εν λόγω κρατική ενίσχυση είναι 
συμβατή με την κοινή αγορά. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να διενεργηθεί στο πλαίσιο 
των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής όσον αφορά τη διάσωση και 
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 1 καθώς και στο πλαίσιο του 
σημειώματος της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της 
Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 61 της συμφωνίας ΕΟΧ για τις κρατικές ενισχύσεις 
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας2.

ζ. Η Επιτροπή δεν έχει καμία εξουσία ή αρμοδιότητα δυνάμει της Συνθήκης να 
αποπληρώσει τα χρέη μιας προβληματικής επιχείρησης όπως η Austrian Airlines. 

Συμπέρασμα

Η έρευνα της Επιτροπής στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις συνεχίζεται 
και αισίως η διερεύνηση θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

                                               
1 ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.
2 ΕΕ C 350 της 10.12.94, σ. 5.


