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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1578/2008 dėl Austrijos oro linijų bendrovės AUA skolų, kurią 
pateikė Austrijos pilietis H. L.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Austrijos piliečiams teko oro linijų bendrovės AUA 
skolos. Peticijos pateikėjas mano, kad atsakomybė pirmiausia tenka vadovams ir bendrovės
politikai. Visuomenė niekada neinformuojama apie skolų dydį. Peticijos pateikėjas mano, kad 
ES ir Austrijos valdžios institucijų užduotis – laiku atlikti patikrinimus ir nustatyti skolų 
lubas. Jis sako, kad ES neturėjo leisti susidaryti tokioms didelėms skoloms ir mano, kad ES 
turėtų imtis veiksmų prieš Austrijos Vyriausybę ir AUA. Be to, jis mano, kad ES turėtų padėti 
sumokėti skolas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Austrian Airlines Group“ (toliau – „Austrian  Airlines“) sudaro trys bendrovės: „Austrian 
Airlines Österreichische Luftverkehrs AG“, 1957 m. įsteigta oro linijų bendrovė, „Tyrolean 
Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH“ (toliau – „Tyrolean“), 1978 m. įsteigtas regioninis 
filialas, ir „Lauda Air Luftfahrt GmbH“ (toliau – „Lauda Air“), 1979 m. įsteigtas užsakomųjų 
skrydžių padalinys. „Austrian Airlines“ centrinė būstinė yra Vienoje, bendrovė naudojasi 
logistikos centrais Vienos nacionaliniame oro uoste ir Insbruko oro uoste. „Austran Airlines“ 
yra „Star Alliance“ narė.
„Austran Airlines“ įsteigta 1957 m. spalio 31 d. ir pradėjo veikti 1958 m. Dalis bendrovės  
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privatizuota 1988 m. Iki 1998 m. liepos 22 d. Austrijos Respublikai tiesiogiai priklausė 
51,94 proc. išleisto akcinio kapitalo. 1998 m. liepos 22 d. šis akcijų paketas perduotas 
valstybinei kontroliuojančiajai bendrovei „Österreichische Industrieholding AG“ (toliau –
ÖIAG). ÖIAG dabar turimas akcijų paketas sudaro 41,56 proc. ir ši bendrovė yra didžiausia 
akcininkė. 
Atsižvelgdama į sudėtingą ir blogėjančią finansinę padėtį, kurioje atsidūrė „Austrian Airlines 
Group“ per pastaruosius kelerius metus, 2008 m. rugpjūčio 12 d. Austrijos Federalinė 
Vyriausybė išleido privatizacijos įpareigojimą, pagal kurį ÖIAG gali perleisti visas savo 
„Austrian  Airlines“ akcijas. Privatizacijos procesas buvo pradėtas.
Šiame procese pasirinktas konkurso dalyvis, „Deutsche Lufthansa AG“ (toliau –
„Lufthansa“), nupirks iš valstybinės privatizavimo agentūros 41,56 proc. Austrijos valstybei 
priklausančių „Austrian  Airlines“ akcijų. „Lufthansa“ paprašė, kad Austrija rekapitalizuotų 
„Austrian Airlines“ 500 mln. EUR, siekiant kompensuoti didelę „Austrian Airlines“ anksčiau 
susidariusią skolą. Kitų akcininkų akcijos (laisvai cirkuliuojančios ir institucinės) bus taip pat 
išpirktos. „Lufthansa“ teigia, kad, jei valstybė neatliks rekapitalizacijos, ji nepirks „Austrian  
Airlines“.
Peticijos pateikėjas pateikia septynis teiginius:
a. peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Austrijos piliečiams teko oro linijų bendrovės 

skolos;
b. peticijos pateikėjas mano, kad atsakomybė pirmiausia tenka vadovams ir bendrovės 
politikai;
c. Ppticijos pateikėjas teigia, kad visuomenė niekada neinformuojama apie skolų dydį; 
d. peticijos pateikėjas mano, kad ES ir Austrijos valdžios institucijų užduotis – laiku 

atlikti patikrinimus ir nustatyti skolų lubas.;
e. Peticijos pateikėjas teigia, kad ES neturėjo leisti tokių didelių skolų.
f. peticijos pateikėjas mano, kad ES turėtų imtis veiksmų Austrijos Vyriausybės ir oro 

linijų bendrovės atžvilgiu;
g. be to, jis mano, kad ES turėtų padėti sumokėti skolas. 
Komisijos pastabos dėl peticijos
a. Dėl pirmo peticijos pateikėjo teiginio, Komisija norėtų pažymėti, kad Austrijos 

valstybė yra didžiausia oro linijų bendrovės akcininkė ir dabar nori perleisti turimą 
šios bendrovės akcijų paketą. 2008 m. rugpjūčio 13 d. konkurse „Lufthansa“ 
pasirinkta kaip ÖIAG priklausančio „Austrian  Airlines“ akcijų paketo pirkėja. ÖIAG 
ir „Lufthansa“ sudarytame sandoryje nustatyta, kad:
- „Lufthansa“ sumoka bendrovei ÖIAG 366 268,75 EUR pirkimo kainą.
- ÖIAG gauna garantiją, kuria numatoma galimybė sumokėti papildomą 

162 mln. EUR sumą.
- ÖIAG per specialiosios paskirties bendrovę sumoka 500 mln. EUR dotaciją, 

kurią „Lufthansa“ panaudoja „Austrian Airlines“ kapitalui didinti.
2008 m. gruodžio 3 d. sandorį patvirtino „Lufthansa“ stebėtojų taryba, o 2008 m. 
gruodžio 5 d. jį patvirtino ÖIAG stebėtojų taryba. Apie sandorį 2008 m. gruodžio 
21 d. pranešta Europos Komisijai dėl valstybės pagalbos patvirtinimo. 
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Austrijos Respublika laikosi nuomonės, kad pardavimo sandoris nėra valstybės 
pagalba, nes pirmiausia kaina, kurią turi sumokėti „Austrian Airlines“, yra rinkos 
kaina už šią bendrovę. Taip yra dėl to, kad dėl privatizacijos procedūros susidarė 
vadinamoji „neigiama pirkimo kaina“. Šį dalyką Komisija dar nagrinėja atlikdama 
valstybės pagalbos tyrimą.

b. Europos Komisija neturi kompetencijos komentuoti priežasčių, dėl kurių „Austrian 
Airlines“ anksčiau susidarė tokia didelė skola.

c. Suprantama, kad „Austrian Airlines“ skelbia ir skelbė audituotas metines ataskaitas, 
todėl Komisija nesupranta šio teiginio. 

d. Komisija neturi galių ar įgaliojimų pagal Sutartį nustatyti įmonėms bendrąsias skolų 
ribas.

e. Žiūrėti ankstesnį atsakymą.
f. Komisija ligi šiol priėmė du sprendimus dėl „Austrian Airlines“.

2009 m. sausio 19 d. Komisija leido suteikti sanavimo pagalbą pasitelkiant 200 mln. 
EUR paskolos priemonę, skirtą „Austrian Airlines“, siekiant, kad bendrovė galėtų 
gyvuoti dar šešis mėnesius1. 2009 m. vasario 11 d. Komisija pradėjo oficialų „Austrian 
Airlines“ privatizavimo ir jos pirkimo, kurį atliko „Lufthansa“, tyrimą. Sprendimas 
pradėti oficialų tyrimą paskelbtas Oficialiajame leidinyje2 ir trečiosios šalys paragintos 
teikti savo pastabas.
Pradėdama savo tyrimą Komisija išryškino tam tikras problemas; jos, inter alia, yra 
tokios: 
 Ar neigiamos pardavimo kainos suma yra tokia, kokia yra valstybės pagalbos 

pagal EB sutarties 87 straipsnį suma.
 Jei Komisija prieis prie teigiamos išvados šiuo klausimu, ji turės įvertinti, ar ši 

valstybės pagalba suderinama su bendrąja rinka. Šio vertinimo turi būti imtasi 
atsižvelgiant į Komisijos gaires dėl sunkumus patiriančių įmonių sanavimo ir 
restruktūrizavimo3, taip pat į Komisijos pranešimą dėl EB sutarties 92 ir 93 
straipsnių taikymo bei 1994 m. EEE susitarimo 61 straipsnio taikymo teikiant 
valstybės pagalbą aviacijos sektoriuje4. 

g. Komisija neturi galių ar įgaliojimų pagal Sutartį sumokėti sunkumus patiriančios 
įmonės, tokios kaip „Austrian Airlines“, skolas. 

Išvada
Komisijos tyrimas pagal valstybės pagalbos taisykles vyksta ir tikimasi jį kuo greičiau 
pabaigti.“

                                               
1 Šis sprendimas greitai bus pateiktas Komisijos interneto svetainėje 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm.

2 OL C 57, 2009 3 11.
3 OL C 244, 2004 10 1, 2.
4 OL C 350, 1994 12 10, p. 5.


