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Commissie verzoekschriften

1.9.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1578/2008, ingediend door H. L. (Oostenrijkse nationaliteit), 
over schulden van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij AUA

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de Oostenrijkse burgers moeten opdraaien voor de schulden 
van de luchtvaartmaatschappij AUA. Hij acht de managers en het bedrijfsbeleid van de 
maatschappij in eerste instantie verantwoordelijk. De burgers zijn nooit geïnformeerd over de 
hoogte van de schulden. Indiener ziet het als taak van de EU en de Oostenrijkse instanties om 
tijdige controles uit te voeren en de grenswaarden van schulden vast te stellen. Hij stelt dat de 
EU dergelijke hoge schulden nooit had mogen toelaten en hij vindt dat de EU moet optreden 
tegen de Oostenrijkse regering en de AUA. Hij is voorts van opvatting dat de EU moet helpen 
bij de afbetaling van de schulden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement)

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De Austrian Airlines Group (hierna AUA) bestaat uit drie ondernemingen, Österreichische 
Luftverkehrs AG, een in 1957 opgerichte maatschappij met een uitgebreid routenetwerk, 
Tyrolean Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH (hierna Tyrolean), een in 1978 opgerichte 
regionale dochteronderneming, en Lauda Air Luftfahrt GmbH (hierna Lauda Air), een in 1979 
opgerichte chartermaatschappij. De AUA is gevestigd in Wenen en beheert hubs op de 
internationale luchthaven van Wenen en de luchthaven van Innsbruck. De AUA is lid van Star 
Alliance.
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De AUA zelf werd opgericht in 31 oktober 1957, de eerste vluchten vonden plaats in 1958. In 
1988 werd het bedrijf gedeeltelijk geprivatiseerd. Tot 22 juli 1998 was 51,94 procent van het 
geplaatste aandelenkapitaal in handen van de Republiek Oostenrijk. Op 22 juli 1998 ging dit 
aandelenpakket over in eigendom van de staatsholding Österreichische Industrieholding AG 
(hierna ÖIAG). De huidige inbreng van de ÖIAG in het aandelenkapitaal bedraagt 41,56
procent, en daarmee is de ÖIAG de grootste aandeelhouder. 

Gezien de moeilijke en verslechterende financiële situatie waarin de AUA zich sinds enkele 
jaren bevindt, heeft de Oostenrijkse regering op 12 augustus 2008 besloten de onderneming te 
privatiseren, zodat de ÖIAG afstand mag doen van al haar aandelen in de AUA. Daarmee 
werd het privatiseringsproces op gang gebracht.

De winnende bieder, Deutsche Lufthansa AG (hierna Lufthansa), verwierf 41,56 procent van 
de aandelen in de AUA van de Oostenrijkse staat via de Oostenrijkse privatiseringsinstantie. 
Lufthansa vroeg de Oostenrijkse regering om de AUA te steunen met 500 miljoen euro, ter 
compensatie van de hoge schuldenlast van de AUA. De andere aandeelhouders (vrij zwevend 
en institutioneel) worden eveneens opgekocht. Lufthansa gaf te kennen de AUA niet te willen 
kopen wanneer de Oostenrijkse regering niet met een kapitaalinjectie over de brug komt.

Indiener brengt zeven bevindingen naar voren:

a. Indiener beklaagt zich erover dat de Oostenrijkse burgers moeten opdraaien voor de 
schulden van de luchtvaartmaatschappij AUA;

b. Hij acht de managers en het bedrijfsbeleid van de maatschappij in eerste instantie 
verantwoordelijk;

c. Hij stelt dat de burgers nooit geïnformeerd zijn over de hoogte van de schulden;

d. Indiener ziet het als taak van de EU en de Oostenrijkse instanties om tijdige controles uit te 
voeren en de grenswaarden van schulden vast te stellen;

e. Hij stelt dat de EU dergelijke hoge schulden nooit had mogen toelaten;

f. Hij vindt dat de EU moet optreden tegen de Oostenrijkse regering en de AUA;

g. Hij is voorts van opvatting dat de EU moet helpen bij de afbetaling van de schulden.

Toelichting van de Commissie bij het verzoekschrift 

a. Voor wat betreft de eerste stelling van indiener wil de Commissie erop wijzen dat de 
Oostenrijkse regering de grootste aandeelhouder van de AUA was en afstand wilde doen 
van zijn aandelen in dit bedrijf. Na een biedprocedure met betrekking tot de overname van 
de aandelen van de ÖIAG in de AUA die op 13 augustus 2008 werd gestart, viel de keuze 
op Lufthansa. In de transactie tussen de ÖIAG en Lufthansa werd bepaald dat:

- Lufthansa aan de ÖIAG een koopsom betaalt van 366.268,75 euro.
- ÖIAG een warrant ontvangt waaruit een betaling kan voortvloeien van nog eens 162 
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miljoen euro.
- ÖIAG via een onderneming met een bijzonder doel (Special Purpose Vehicle) een 

subsidie van 500 miljoen euro betaalt, die Lufthansa gebruikt voor een 
kapitaalverhoging van de AUA.

De transactie werd op 3 december 2008 goedgekeurd door de raad van toezicht van
Lufthansa en op 5 december 2008 door de raad van toezicht van de ÖIAG. De melding van 
de transactie aan de Commissie in het kader van de goedkeuring van staatssteun vond 
plaats op 21 december 2008. 

De Oostenrijkse regering is van mening dat de kooptransactie geen steunmaatregel van een 
staat inhoudt aangezien de prijs die voor de AUA betaald werd, de marktwaarde van het 
bedrijf is. Het klopt dat de privatiseringsprocedure leidde tot een "negatieve koopprijs", 
waarop ook het onderzoek van de Commissie betreffende staatssteun gericht is.

b. Het valt niet onder de bevoegdheden van de Europese Commissie om een uitspraak te doen 
over de van oudsher hoge schulden van de AUA.

c. De AUA heeft gecontroleerde jaarrekeningen gepubliceerd, zodat de Commissie geen 
begrip heeft voor deze stelling.

d. De Commissie heeft noch de macht noch de bevoegdheid om uit hoofde van het Verdrag 
algemene schuldenplafonds voor ondernemingen vast te stellen.

e. Zie vorig antwoord.

f. De Commissie heeft tot dusver twee besluiten met betrekking tot de AUA aangenomen.
Op 19 januari 2009 ging de Commissie akkoord met reddingssteun in de vorm van een 
lening van 200 miljoen euro voor de AUA om het bedrijf de komende zes maanden op de 
been te houden1. Op 11 februari 2009 leidde de Commissie een formele
onderzoekprocedure in naar de privatisering van de AUA en de verkoop aan Lufthansa. 
Het besluit tot het inleiden van een formele onderzoekprocedure werd bekendgemaakt in 
het Publicatieblad2 en derde partijen kunnen opmerkingen maken.

Door het inleiden van het onderzoek wees de Commissie op bepaalde problemen, die onder 
meer betrekking hebben op:

 Hoe de negatieve koopprijs zich verhoudt tot de staatssteun in vorm van subsidie in de 
zin van artikel 87 van het EG-Verdrag;

 Als de Commissie tot een positieve conclusie komt over het bovengenoemde punt, moet 
zij beoordelen of deze staatssteun verenigbaar is met de interne markt. Deze 
beoordeling moet plaatsvinden overeenkomstig de communautaire richtsnoeren voor 
reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden3 en 

                                               
1 Het besluit is binnenkort beschikbaar op de website van de Commissie: 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm.
2 PB C 57 van 11.3.2009.
3 PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2.
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overeenkomstig de mededeling van de Commissie over de toepassing van artikel 92 en 
artikel 93 van het EG-Verdrag en artikel 61 van de EER-Overeenkomst op 
steunmaatregelen van de staten in de luchtvaartsector1.

g. De Commissie heeft noch de macht noch de bevoegdheid om uit hoofde van het Verdrag 
de schulden van een onderneming in moeilijkheden zoals de AUA af te betalen.

Conclusie

Het onderzoek van de Commissie betreffende staatssteun is gaande en wordt hopelijk zo 
spoedig mogelijk afgerond.

                                               
1 PB C 350 van 10.12.1994, blz. 5.


