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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1578/2008, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais H. L., par 
Austrijas lidsabiedrības AUA parādiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Austrijas pilsoņiem uzlikta lidsabiedrības AUA parādu 
nasta. Viņš uzskata, ka pirmkārt vainojama uzņēmuma vadība un tās īstenotā politika. 
Sabiedrība nav informēta par parāda apjomu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ES un 
Austrijas varas iestāžu uzdevums ir laikus veikt pārbaudes un noteikt maksimāli pieļaujamo 
parādu apjomu. Viņš uzskata, ka ES nevajadzēja pieļaut tik lielus parādus un, viņaprāt, ES 
jāvēršas pret Austrijas valdību un AUA. Turklāt viņš uzskata, ka ES jāpalīdz atmaksāt 
parādus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Uzņēmumu „Austrian Airlines Group” (turpmāk tekstā — Austrian Airlines) veido trīs 
aviosabiedrības: 1957. gadā izveidotā Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG tīkla 
aviosabiedrība, 1978. gadā dibinātais reģionālais meitasuzņēmums Tyrolean Airways - Tiroler 
Luftfahrt GesmbH (turpmāk tekstā — Tyrolean Airways) un 1979. gadā izveidotā līgumreisu 
struktūrvienība Lauda Air Luftfahrt GmbH (turpmāk tekstā — Lauda Air). Austrian Airlines
centrālā mītne ir Vīnē un tā veic lidojumus no Vīnes starptautiskās lidostas un Insbrukas 
lidostas. Austrian Airlines ir Star Alliance dalībniece.

Austrian Airlines ir dibināta 1957. gada 31. oktobrī un sāka darbību 1958. gadā. Uzņēmums 
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tika daļēji privatizēts 1988. gadā. Līdz 1998. gada 22. jūlijam Austrijas Republikai piederēja 
51,94 % no emitētā akciju kapitāla. Šī akciju daļa 1998. gada 22. jūlijā tika nodota valsts 
pārvaldītājsabiedrības Österreichische Industrieholding AG (turpmāk tekstā — ÖIAG) 
īpašumā. ÖIAG pašreizējā akciju daļa ir 41,56 % un tā ir lielākais akcionārs.

Ņemot vērā sarežģīto un pasliktināto finanšu stāvokli, kādu Austrian Airlines Group piedzīvo 
pēdējo gadu laikā, Austrijas federālā valdība 2008. gada 12. augustā izdeva atļauju veikt 
privatizāciju, saskaņā ar kuru ÖIAG var atsavināt visu sava kapitāla daļu aviokompānijā 
Austrian Airlines. Tad sākās privatizācijas process.

Deutsche Lufthansa AG (turpmāk tekstā — Lufthansa), kā šajā procesā izraudzītais solītājs, 
iegādāsies no Valsts privatizācijas aģentūras Austrijas valstij piederošo 41,56 % daļu 
uzņēmumā Austrian Airlines. Lufthansa ir pieprasījusi, lai Austrija veic Austrian Airlines
rekapitalizāciju, ieguldot EUR 500 miljonus, lai kompensētu uzņēmuma Austrian Airlines
lielo vēsturiski uzkrāto parādu. Arī citu akcionāru (mainīgo un institucionālo) daļas tiks 
atpirktas. Lufthansa ir norādījusi, ka neiegādāsies Austrian Airlines, ja valsts neveiks 
rekapitalizāciju.

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza 7 apgalvojumus:

a) viņš sūdzas, ka Austrijas pilsoņiem uzlikta aviosabiedrības parādu nasta;

b) viņš uzskata, ka pirmkārt vainojama uzņēmuma vadība un tās īstenotā politika;

c) viņš apgalvo, ka sabiedrībai nekad nav sniegta informācija par parāda apmēru;

d) lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ES un Austrijas varas iestāžu uzdevums ir laikus 
veikt pārbaudes un noteikt maksimāli pieļaujamo parādu apmēru;

e) viņš norāda, ka Eiropas Savienībai nevajadzēja pieļaut šādu lielu parādu uzkrājumu;

f) viņš uzskata, ka ES ir jāvēršas pret Austrijas valdību un aviosabiedrību;

g) turklāt viņš uzskata, ka ES pienākums ir palīdzēt atmaksāt parādus. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

a) Attiecībā uz pirmo lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu Komisija vēlas uzsvērt, ka 
Austrijas valsts ir lielākais aviosabiedrības akcionārs un patlaban tā vēlas pārdot savu 
akciju daļu šajā uzņēmumā. Pēc 2008. gada 13. augustā uzsāktās izsoles procedūras 
par ÖIAG akciju daļas aviosabiedrībā Austrian Airlines pircēju tika izraudzīta 
Lufthansa. Starp ÖIAG un Lufthansa noslēgtajā darījumā noteikts, ka:

- Lufthansa maksā ÖIAG pirkuma maksu EUR 366 268,75 apmērā,
- ÖIAG saņem garantijas vērtspapīru, ar kuru var saņemt papildu maksājumu 
līdz EUR 162 miljoniem,
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- ÖIAG ar īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības starpniecību samaksā garantijas 
maksu EUR 500 miljonu apmērā, ko Lufthansa izmantos Austrian Airlines kapitāla 
palielināšanai.

Lufthansa uzraudzības padome apstiprināja darījumu 2008. gada 3. decembrī un ÖIAG
uzraudzības padome apstiprināja darījumu 2008. gada 5. decembrī. Par darījumu tika 
paziņots Eiropas Komisijai 2008. gada 21. decembrī, lai saņemtu valsts atbalsta 
apstiprinājumu.

Austrijas Republika uzskata, ka šis tirdzniecības darījums nav saistīts ar valsts 
atbalstu, jo pirmajā gadījumā summa, kas jāmaksā par Austrian Airlines, ir šīs 
aviosabiedrības tirgus cena. Tikai privatizācijas procedūra ir radījusi tā saukto 
„negatīvo pirkuma cenu”. Tas ir pamatā Komisijas šobrīd veiktajai izmeklēšanai 
attiecībā uz valsts atbalstu.

b) Komentēt šāda Austrian Airlines vēsturiski uzkrātā lielā parāda cēloņus nav Eiropas 
Komisijas kompetencē.

c) Ir zināms, ka Austrian Airlines publicē un ir publicējusi revidētos gada pārskatus; 
tāpēc Komisija nesaprot šā apgalvojuma iemeslu.

d) Saskaņā ar Līgumu Komisijai nav pilnvaru vai tiesību noteikt vispārēju maksimāli 
pieļaujamo parāda apmēru uzņēmumiem.

e) Sk. iepriekšējo atbildi.

f) Komisija līdz šim ir pieņēmusi divus lēmumus attiecībā uz Austrian Airlines.
Komisija 2009. gada 19. janvārī apstiprināja glābšanas atbalstu, kas ietver aizdevuma 
piešķišanu Austrian Airlines līdz EUR 200 miljoniem, lai saglabātu aviosabiedrības 
dzīvotspēju turpmākos sešus mēnešus1. Komisija 2009. gada 11. februārī sāka oficiālu 
izmeklēšanu saistībā ar Austrian Airlines privatizāciju un tās pārdošanu 
aviosabiedrībai Lufthansa. Lēmums sākt oficiālu izmeklēšanu tika publicēts 
„Oficiālajā Vēstnesī”2 un trešās puses tika aicinātas sniegt savus komentārus šajā 
saistībā.

Sākot izmeklēšanu, Komisija uzsvēra konkrētas problēmas, cita starpā:

 vai negatīvā pirkuma cena atbilst valsts atbalstam saskaņā ar EKL 87. pantu;
 ja Komisija izdarīs pozitīvu secinājumu saistībā ar iepriekš minēto punktu, tā 

izvērtēs, vai valsts atbalsts ir saderīgs ar kopējo tirgu. Šo novērtējumu jāveic, 
ņemot vērā Komisijas pamatnostādnes par grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanu 

                                               
1 Šis lēmums drīzumā būs pieejams Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm

2 OV C57, 11.3.2009.
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un pārstrukturēšanu1, kā arī Komisijas Paziņojumu par EK līguma 92. un 93. panta 
un EEZ līguma 61. panta piemērošanu valsts atbalstiem aviācijas nozarē2.

g) Saskaņā ar Līgumu Komisijai nav pilnvaru vai tiesību segt tādu grūtībās nonākušu 
uzņēmumu parādus kā aviosabiedrība Austrian Airlines.

Secinājums

Komisija turpina veikt izmeklēšanu saistībā ar valsts atbalstu un cer izmeklēšanu pabeigt pēc 
iespējas ātrāk.”

                                               
1 OV C 244, 1.10.2004., 2. lpp.
2  OV C 350, 10.12.1994., 5. lpp.


