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Suġġett: Petizzjoni 1578/2008, imressqa minn H. L., ta’ nazzjonalità Awstrijaka, dwar 
id-djun tal-kumpanija tal-ajru Awstrijaka AUA

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li ċ-ċittadini Awstrijaki jinsabu mgħobbija bid-djun tal-kumpanija tal-
ajru AUA. L-ewwel nett huwa jqis li l-amministraturi u l-politika tal-kumpanija huma 
responsabbli ta’ dan. Il-pubbliku qatt ma jiġi infurmat bil-livell ta’ dejn. Il-petizzjonant 
jikkonsidra li huwa d-dmir tal-UE u tal-awtoritajiet Awstrijaki li jagħmlu stħarriġ fil-ħin u li 
jistabbilixxu l-limiti tad-dejn. Huwa jistqarr li l-UE ma kellha qatt tippermetti djun daqshekk 
kbar u fl-opinoni tiegħu, l-UE għandha tieħu azzjoni kontra l-Gvern Awstrijak u kontra l-
AUA. Barra minn hekk huwa tal-fehma li l-UE għandha tgħin biex jitħallas id-dejn.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009

Il-Grupp tal-Linji tal-Ajru Awstrijaċi  (minn hawn ’il quddiem Austrian Airlines) huwa 
magħmul minn tliet kumpaniji l-Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, linja tal-
ajru li ġġorr il-passiġġieri u li hi parti min-netwerk, stabbilita fl-1957, it-Tyrolean Airways -
Tiroler Luftfahrt GesmbH (minn hawn ’il quddiem Tyrolean) kumpanija sussidjarja reġjonali 
stabbilita fl-1978 u l-Lauda Air Luftfahrt GmbH (minn hawn ’il quddiem Lauda Air) id-
diviżjoni li tikiri tal-ajruplani, stabbilita fl-1979. L-Austrian Airlines għandha l-uffiċċju 
reġistrat tagħha fi Vjenna u topera hubs mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Vjenna u mill-
Ajruport ta’ Innsbruck. L-Austrian Airlines hija membru ta’ Star Alliance.
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L-Austrian Airlines ġiet imwaqqfa fil-31 ta’ Ottubru 1957 u bdiet topera fl-1958. Fl-1988 il-
kumpanija ġiet privatizzata parzjalment. Sat-22  ta’ Lulju 1998 ir-Repubblika tal-Awstrija 
kellha sehem dirett ta’ 51.94 % mill-kapital tal-ishma maħruġa. Fit-22 ta’ Lulju 1998 dawn l-
ishma ġew trasferiti f’idejn il-kumpanija possedenti Statali Österreichische Industrieholding
AG (minn hawn ’il quddiem ÖIAG). L-ishma tal-ÖIAG attwalment jammontaw għal  41.56%
u l-ÖIAG hija l-ikbar azzjonista.

Minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja diffiċli, u li qed tiddeterjora, li sab ruħu fiha l-Grupp tal-
Linji tal-Ajru Awstrijaċi f’dawn l-aħħar snin, fit-12 ta’ Awwissu 2008 l-Gvern Federali 
Awstrijak ħareġ mandat ta’ privatizzazzjoni li skontu l-ÖIAG tista’ tiddisponi mill-ishma 
kollha tagħha fl-Austrian Airlines. Imbagħad ingħata bidu għal proċess ta’ privatizzazzjoni.

Bħala l-offerent magħżul wara dan il-proċess, Deutsche Lufthansa AG (minn hawn ’il 
quddiem Lufthansa) se tixtri s-sehem li għandu l-Istat Awstrijak ta’ 41.56% fl-Austrian 
Airlines mingħand l-agenzija ta’ privatizzazzjoni tal-Istat. Il-Lufthansa talbet lill-Awstrija 
terġa’ tikkapitalizza lill-Austrian Airlines b’500 miljun ewro biex tikkumpensa għal-livell 
għoli ta’ dejn storiku tal-Austrian Airlines. Se jinxtraw ukoll l-ishma tal-azzjonisti l-oħrajn 
(kemm dawk kwotati liberament u kemm dawk istituzzjonali). Il-Lufthansa indikat li 
mingħajr ir-rikapitalizzazzjoni mill-Istat mhijiex se tixtri l-Austrian Airlines.

Il-petizzjonant jagħmel 7 dikjarazzjonijiet

a. Huwa jilmenta li ċ-ċittadini Awstrijaċi ġew mgħobbija bid-dejn tal-kumpanija tal-ajru.

b. Hu jsostni li l-maniġers u l-politika tal-kumpanija huma responsabbli fl-ewwel post. 

c. Hu jgħid li l-pubbliku qatt ma jiġi infurmat dwar il-livell tad-dejn.

d. Il-petizzjonant iqis li huwa d-dmir tal-Unjoni Ewropeja u tal-awtoritajiet Awstrijaċi li 
jwettqu kontrolli puntwali u jistabbilixxu limiti għad-dejn.

e. Hu jsostni li l-UE ma kellha qatt tippermetti dawn l-ammonti kbar ta’ dejn. 

f. Hu jaħseb li l-UE għandha tieħu passi kontra il-Gvern Awstrijak u l-kumpanija tal-
ajru.

g. Barra minn hekk huwa jaħseb li l-UE għandha tgħin fil-ħlas tad-djun.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

a. Rigward l-ewwel kontenzjoni tal-petizzjonant, il-Kummissjoni tgħid li l-Istat 
Awstrijak huwa l-ikbar azzjonist fil-kumpanija tal-ajru u issa jixtieq jiddisponi mill-
ishma tiegħu f’din il-kumpanija. Wara proċess ta’ offerti ta’ xiri li nbeda fit-13 ta’ 
Awwissu 2008, il-Lufthansa ġiet magħżula sabiex tixtri l-ishma li l-ÖIAG għandha fl-
Austrian Airlines. It-tranżazzjoni konkluża bejn l-ÖIAG u l-Lufthansa tistipula li:
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- il-Lufthansa tħallas lill-ÖIAG il-prezz ta’ xiri ta’ 366.268,75 ewro
- l-ÖIAG tirċievi awtorizzazzjoni, li tista’ twassal għal pagament addizzjonali li 

jista’ jista’ jilħaq il-162 miljun ewro.
- l-ÖIAG tħallas permezz ta’ Mezz biex Jintlaħaq Għan Speċjali konċessjoni ta’ 

500 miljun ewro, li l-Lufthansa se tuża għal żieda fil-kapital fl-Austrian 
Airlines.

Fit-3 ta’ Diċembru 2008 t-tranżazzjoni ġiet approvata mill Bord ta’ Superviżjoni tal-
Lufthansa u fil-5 ta’ Diċembru 2008 l-Bord ta’ Superviżjoni tal-ÖIAG approva t-
tranżazzjoni. It-tranżazzjoni ġiet notifikata lill-Kummissjoni Ewropea biex jiġi 
approvat li tista’ tieħu għajnuna Statali fil-21 ta’ Diċembru 2008.

Ir-Repubblika Awstrijaka hija tal-opinjoni li t-tranżazzjoni ta’ bejgħ ma’ tgħatix lok 
għal għajnuna Statali għaliex fl-ewwel post il-prezz li għandu jitħallas għall-Austrian 
Airlines huwa l-prezz tas-suq għal din il-kumpanija. Huwa l-proċess ta’ 
privatizzazzjoni li wassal għal dak li jissejjaħ “prezz tax-xiri negattiv”. Dan huwa s-
suġġett tal-investigazzjoni li għadha għaddejja tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna 
Statali.

b. Mhuwiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea li tikkummenta fuq ir-raġunijiet 
għaliex l-Austrian Airlines għandha livell daqshekk għoli ta’ dejn li nġema’ matul is-
snin.

ċ. Huwa mifhum li l-Austrian Airlines tippubblika u ppubblikat kontijiet annwali
verifikati; il-Kummissjoni għalhekk ma tistax tifhem din l-asserzjoni.

d. Il-Kummissjoni m’għandhiex il-poter jew l-awtorità skont it-Trattat sabiex 
tistabbilixxi limiti ġenerali ta’ dejn għall-intrapriżi. 

e. Ara t-tweġiba ta’ qabel.

f. Il-Kummissjoni sal-lum addottat żewġ deċiżjonijiet rigward l-Austrian Airlines.
Fid-19 ta’ Jannar 2009 l-Kummissjoni awtorizzat għajnuna ta’ salvataġġ li tikkonsisti 
f’faċilità ta’ self li jistà jammonta għal 200 miljun ewro mogħtija lill-Austrian Airlines 
sabiex din il-kumpanija tibqa’ topera għas-sitt xhur li ġejjin1. Fil-11 ta’ Frar 2009 l-
Kummissjoni fetħet investigazzjoni formali dwar il-privatizzazzjoni tal-Austrian 
Airlines u x-xiri tagħha mil-Lufthansa. Id-deċiżjoni li tinfetaħ investigazzjoni formali 
kienet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali2 u terzi ġew mistiedna sabiex jagħtu l-
kummenti tagħhom.

Meta fetħet l-investigazzjoni tagħha l-Kummissjoni enfasizzat ċerti problemi — dawn 
jirrelataw inter alia ma’

                                               
1 Din id-deċiżjoni dalwaqt tkun disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm

2 ĠU C57 11.03.2009
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 Jekk il-prezz negattiv ta’ bejgħ jammontax għall-għotja ta’ għajnuna Statali fuq 
bażi tal-Artikolu 87 KE

 Jekk il-Kummissjoni tasal għal konklużjoni fil-pożittiv dwar il-punt li ssemma
hawn fuq, din għandha tevalwa jekk din l-għajnuna Statali hijiex kompatibbli mas-
Suq Komuni. Din l-evalwazzjoni għandha ssir fil-qafas tal-linji gwida tal-
Kummissjoni dwar is-salvataġġ u r-ristrutturazzjoni ta’ kumpaniji f’diffikultà1 kif 
ukoll tan-Notifika tal-Kummissjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Artikoli 92 u 93 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunita’ Ewropeja u l-Artikolu 61 tal-Ftehima tal-EEA
għal għajnuniet Statali fis-settur tal-avjazzjoni.2

g. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda poter jew awtorità taħt it-Trattat li tħallas id-djun 
ta’ impriża f’diffikultà bħalma hija l-Austrian Airlines.

Konklużjoni

L-investigazzjoni tal-kummissjoni skont ir-regoli dwar l-għajnuna Statali għadha għaddejja u 
huwa ttamat li tiġi konkluża l-investigazzjoni kemm jista’ jkun malajr.

                                               
1 ĠU C 244, 1.10.2004 p. 2.
2 ĠU C 350, 10.12.1994 p. 5.


