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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az osztrák állampolgároknak kell megfizetniük az
AUA légitársaság tartozásait. A kialakult helyzetért elsősorban a társaság vezetőit és a 
politikusokat tartja felelősnek. Az állampolgárokat soha nem tájékoztatták az eladósodás 
mértékéről. A petíció benyújtója szerint az EU és az osztrák hatóságok feladata az, hogy 
időben végrehajtsák az ellenőrzéseket, és meghatározzák az adósságok felső határát. Úgy véli, 
hogy az EU-nak soha nem lett volna szabad ilyen magas adósság kialakulását megengednie. 
Véleménye szerint az EU-nak fel kell lépnie az osztrák kormánnyal és az AUA-val szemben. 
Álláspontja szerint továbbá az EU-nak segítséget kell nyújtania az adósság törlesztésében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Az osztrák légitársaságok csoportja (Austrian Airlines Group, a továbbiakban Austrian 
Airlines) az alábbi három társaságból áll: az Österreichische Luftverkehrs AG egy hálózati 
légitársaság, amelyet 1957-ben alapítottak; a Tiroler Luftfahrt GesmbH tiroli légitársaság (a 
továbbiakban Tyrolean) egy 1978-ban létrehozott regionális leányvállalat, a Lauda Air 
Luftfahrt GmbH (a továbbiakban Lauda Air) pedig egy 1979-ben alapított charterrészleg.  Az 
Austrian Airlines székhelye Bécsben található, és az a Bécsi Nemzetközi Repülőtérről és az 
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Innsbrucki Repülőtérről üzemeltet járatokat.  Az Austrian Airlines a Star Alliance tagja.

Az Austrian Airlinest 1957. október 31-én alapították, és 1958-ban kezdte meg működését. 
1988-ban a vállalatot részben privatizálták. A kibocsátott részvénytőke 51,94%-a 1998. július 
22-ig az Osztrák Köztársaság közvetlen tulajdonában volt. 1998. július 22-én ez a részesedés 
az Österreichische Industrieholding AG (a továbbiakban ÖIAG) állami vagyonkezelő társaság 
tulajdonába ment át. Az ÖIAG jelenlegi részesedése 41,56%, és ő a legnagyobb részvényes.  

Tekintettel a nehéz és egyre romló pénzügyi helyzetre, amelybe az osztrák légitársaságok 
csoportja az elmúlt néhány év során került, az osztrák szövetségi kormány 2008. augusztus 
12-én privatizációs megbízást adott ki, amelynek értelmében az ÖIAG elidegenítheti az 
Austrian Airlines társaságban fennálló valamennyi részvényét.  Ezt követően elindították a 
privatizációs folyamatot.

Az szóban forgó eljárás során kiválasztott ajánlattevőként a Deutsche Lufthansa AG (a 
továbbiakban Lufthansa) fogja megvásárolni az osztrák állam 41,56%-os részesedését az 
Austrian Airlines társaságban az állami privatizációs ügynökségtől. A Lufthansa azt kérte, 
hogy Ausztria tőkésítse fel újra az Austrian Airlinest 500 millió euróval, ezzel ellensúlyozva a 
múltban felhalmozott magas szintű adósságokat. A többi részvényest (magán és intézményi) 
is ki fogják vásárolni. A Lufthansa jelezte, hogy az állami újratőkésítés nélkül nem fogja 
megvásárolni az Austrian Airlinest.

A petíció benyújtója 7 állítást tesz:

a) Kifogásolja, hogy az osztrák állampolgárokat terhelik a légitársaság tartozásai. 

b) A kialakult helyzetért elsősorban a társaság vezetőit és a vállalatpolitikát tartja 
felelősnek.

c) Azt állítja, hogy az állampolgárokat soha nem tájékoztatták az eladósodás mértékéről. 

d) A petíció benyújtója úgy véli, hogy az EU és az osztrák hatóságok feladata a kellő 
időben végzett ellenőrzések végrehajtása, valamint az adósságok felső határának 
megállapítása. 

e) Azt állítja, hogy az EU-nak sosem szabadott volna megengednie ilyen komoly 
adósságok felhalmozását.

f) Úgy véli, hogy az EU-nak intézkedéseket kell hoznia az osztrák kormánnyal és a 
légitársasággal szemben.

g) Továbbá azon a véleményen van, hogy az EU-nak segítséget kell nyújtania az adósság 
törlesztésében. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

a) A petíció benyújtójának első állításával kapcsolatban a Bizottság rámutat arra, hogy az 
osztrák állam a légitársaság legnagyobb részvényese, és most el kívánja idegeníteni a 
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társaságbeli részesedését. A 2008. augusztus 13-án elindított ajánlattételi eljárást 
követően a Lufthansára esett a választás, hogy megvásárolja az ÖIAG Austrian 
Airlinesban fennálló részesedését. Az ÖIAG és a Lufthansa között megkötött ügylet a 
következőképpen rendelkezik:

- A Lufthansa 366 268,75 EUR vételárat fizet az ÖIAG-nek.
- Az ÖIAG egy garanciát kap, amely legfeljebb 162 millió EUR további 

kifizetést eredményezhet.
- Az ÖIAG egy különleges célú gazdasági egységen keresztül 500 millió EUR 

támogatást fizet, amelyet a Lufthansának az Austrian Airlines tőkeemelésére 
kell fordítania.

A Lufthansa felügyelő bizottsága 2008. december 3-án, az ÖIAG felügyelő bizottsága 
pedig 2008. december 5-én hagyta jóvá a tranzakciót. A tranzakcióról az állami 
támogatás jóváhagyása céljából 2008. december 21-én értesítették az Európai 
Bizottságot.

Az Osztrák Köztársaság azon a véleményen van, hogy az adásvételi ügylet nem jelent 
állami támogatást, mivel az első esetben az Austrian Airlines ellenében fizetendő ár a 
társaság piaci ára. Mindössze arról van szó, hogy a privatizációs eljárás úgynevezett 
„negatív vételárat” eredményezett. Ez a Bizottság folyamatban lévő, állami 
támogatásra vonatkozó vizsgálatának tárgyát képezi.

b) Az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy megjegyzéseket 
tegyen az Austrian Airlines ilyen magas szintű múltbeli adósságának okaira 
vonatkozóan.

c) A Bizottság tudomása szerint az Austrian Airlines közzéteszi és korábban is közzétette 
könyvvizsgált éves beszámolóját; a Bizottság ezért nem érti a szóban forgó állítást.

d) A Bizottság a Szerződés értelmében nem rendelkezik olyan hatáskörrel vagy 
felhatalmazással, amely alapján a vállalkozások számára megállapíthatja az adósságok 
általános felső határát.

e) Lásd az előző választ.

f) A Bizottság eddig két határozatot fogadott el az Austrian Airlinesra vonatkozóan.
A Bizottság 2009. január 19-én engedélyezte a legfeljebb 200 millió EUR összegű 
hitelkeretből álló, Austrian Airlines társaságnak nyújtandó megmentési célú 
támogatást, annak érdekében, hogy az elkövetkező hat hónapban életben tartsa a 
társaságot1. A Bizottság 2009. február 11-én hivatalos vizsgálatot indított az Austrian 
Airlines privatizációját és Lufthansa általi megvásárlását illetően. A hivatalos 
vizsgálat elindítására vonatkozó határozatot közzétették a Hivatalos Lapban2, a 

                                               
1 Ez a határozat hamarosan elérhető lesz a Bizottság internetes oldalán: 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm

2 HL C 57., 2009.3.11.
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harmadik feleket pedig felkérték, hogy tegyék meg észrevételeiket.

A vizsgálat elindításakor a Bizottság kiemelt bizonyos problémákat – ezek többek 
között a következőkkel kapcsolatosak:

 a negatív vételár megegyezik-e az EKSz. 87. cikke szerint nyújtott állami 
támogatással; 

 Amennyiben a Bizottság igenlő válaszra jut a fenti ponttal kapcsolatban, meg kell 
vizsgálnia, hogy ez az állami támogatás összeegyeztethető-e a közös piaccal. Ezt 
az értékelést a nehézségekkel küzdő vállalkozások megmentéséről és 
szerkezetátalakításáról szóló bizottsági iránymutatások1, valamint az EK-
Szerződés 92. és 93. cikkének és az EGT-Szerződés 61. cikkének a légi 
közlekedési szektorban nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 
bizottsági közlemény2 keretében kell elvégezni.

g) A Bizottság a Szerződés értelmében nem rendelkezik olyan hatáskörrel vagy 
felhatalmazással, amely alapján törleszthetné egy nehézséggel küzdő vállalkozás, mint 
például az Austrian Airlines adósságait. 

Következtetés

A Bizottság által az állami támogatásra vonatkozó szabályok alapján végzett vizsgálat 
folyamatban van, és az remélhetőleg mihamarabb le is zárul.

                                               
1 HL C 244., 2004.10.1., 2. o.
2 HL C 350., 1994.12.10., 5. o.


