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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1578/2008, którą złożył H.L. (Austria) w sprawie długów austriackich 
linii lotniczych AUA

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że obywatele austriaccy są obciążani długami linii lotniczych 
AUA. W pierwszej kolejności wini on menedżerów i politykę przedsiębiorstwa.
Społeczeństwa nigdy nie informuje się o poziomie długu. Składający petycję uważa, że to do 
zadań UE i władz austriackich należy przeprowadzanie w porę kontroli i ustalanie pułapu 
zadłużenia. Twierdzi on, że UE nigdy nie powinna była dopuścić do powstania tak dużego 
długu i uważa, że Unia musi podjąć działania przeciwko rządowi austriackiemu i AUA.
Ponadto składający petycję sądzi, że UE powinna pomóc w spłacie zadłużenia. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Austrian Airlines Group (zwana dalej austriackimi liniami lotniczymi) składa się z czterech 
spółek: Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG (sieciowe linie lotnicze utworzone 
w 1957 r.), Tyrolean Airways – Tiroler Luftfahrt GesmbH (zwanej dalej Tyrolean) 
(regionalna jednostka zależna utworzona w 1978 r.) oraz Lauda Air Luftfahrt GmbH (zwanej 
dalej Lauda Air) (oddział czarterowy utworzony w 1979 r.). Siedziba główna austriackich 
linii lotniczych mieści się w Wiedniu. Linie te obsługują połączenia z międzynarodowego 
lotniska w Wiedniu i lotniska w Innsbrucku. Austriackie linie lotnicze są członkiem Star 
Alliance.



PE428.054 2/4 CM\789447PL.doc

PL

Austriackie linie lotnicze zostały utworzone w dniu 31 października 1957 r., a działalność 
rozpoczęły w 1958 r. W 1998 r. firma została częściowo sprywatyzowana. Do dnia 22 lipca 
1998 r. 51,94% kapitału zakładowego należało bezpośrednio do Republiki Austrii. W dniu 
22 lipca 1998 r. udział ten został przekazany państwowemu przedsiębiorstwu holdingowemu 
Österreichische Industrieholding AG (zwanemu dalej ÖIAG). Obecny udział ÖIAG wynosi
41,56% i przedsiębiorstwo to jest największym udziałowcem.

Uwzględniając trudną i pogarszającą się sytuację finansową, w której Austrian Airlines Group 
znajdowała się w ciągu kilku ostatnich lat, w dniu 12 sierpnia 2008 r. austriacki rząd 
federalny wydał upoważnienie prywatyzacyjne, na mocy którego ÖIAG mogło pozbyć się 
wszystkich udziałów będących w jego posiadaniu. Następnie rozpoczęto proces prywatyzacji.

W wyniku tego procesu wybrano ofertę Deutsche Lufthansa AG (zwanej dalej Lufthansa). 
Spółka ta odkupi od państwowej agencji prywatyzacyjnej 41,56% udziałów w austriackich 
liniach lotniczych należących do państwa austriackiego. Lufthansa zwróciła się o to, aby 
Austria dokapitalizowała austriackie linie lotnicze sumą 500 mln euro, aby zrekompensować 
wysoki poziom zadłużenia austriackich linii lotniczych. Udziały znajdujące się w wolnym 
obrocie oraz należące do udziałowców instytucjonalnych również zostaną wykupione. 
Lufthansa zaznaczyła, że bez dokapitalizowania ze strony austriackiego państwa nie kupi 
austriackich linii lotniczych.

Składający petycję porusza 7 kwestii:

a. Skarży się on, że obywatele austriaccy są obciążani długami przedmiotowych linii 
lotniczych.

b. W pierwszej kolejności wini on menedżerów i politykę przedsiębiorstwa.

c. Twierdzi on, że społeczeństwa nigdy nie informuje się o poziomie długu.

d. Składający petycję uważa, że to do zadań UE i władz austriackich należy 
przeprowadzanie w porę kontroli i ustalanie pułapu zadłużenia.

e. Twierdzi on, że UE nigdy nie powinna była dopuścić do powstania tak dużego długu. 

f. Uważa on, że Unia musi podjąć działania przeciwko rządowi austriackiemu 
i przedmiotowym liniom lotniczym. 

g. Ponadto składający petycję sądzi, że UE powinna pomóc w spłacie zadłużenia. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

a. W związku z pierwszym stwierdzeniem składającego petycję Komisja pragnie
podkreślić, że państwo austriackie jest największym udziałowcem w przedmiotowych 
liniach lotniczych i obecnie chce pozbyć się udziałów w tej spółce. W następstwie 
procedury przetargowej rozpoczętej w dniu 13 sierpnia 2008 r. wybrano spółkę 
Lufthansa, która miała kupić udziały ÖIAG w austriackich liniach lotniczych. 
Warunki transakcji zawartej między ÖIAG i Lufthansą są następujące:
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- Lufthansa wpłaca na rzecz ÖIAG cenę zakupu w wysokości 366268,75 euro;
- ÖIAG otrzymuje skrypt dłużny, który może uprawniać do dodatkowej 

płatności w wysokości do 162 mln euro;
- za pomocą instrumentu emisyjnego specjalnego zastosowania ÖIAG wpłaca na 

rzecz Lufthansy dotację w wysokości 500 mln EUR, którą Lufthansa 
spożytkuje na podwyższenie swoich udziałów w austriackich liniach 
lotniczych.

W dniu 3 grudnia 2008 r. transakcja ta została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 
Lufthansy, a w dniu 5 grudnia 2008 r. przez Radę Nadzorczą ÖIAG. W dniu 
21 grudnia 2008 r. o tej transakcji poinformowano Komisję Europejską w celu 
zatwierdzenia pomocy państwa. 

Republika Austrii jest zdania, że przedmiotowa transakcja sprzedaży nie jest 
przykładem pomocy państwa, ponieważ przede wszystkim cena, jaką należy zapłacić 
za austriackie linie lotnicze jest ceną rynkową za tę spółkę. Dopiero procedura 
prywatyzacji doprowadziła do tzw. „ujemnej ceny zakupu”. Jest to przedmiotem 
trwającego postępowania w sprawie udzielenia pomocy państwa prowadzonego przez 
Komisję.

b. Wypowiadanie się na temat przyczyn tak wysokiego zadłużenia austriackich linii 
lotniczych nie leży w zakresie kompetencji Komisji Europejskiej.

c. Zrozumiałe jest, że austriackie linie lotnicze publikują i opublikowały roczne 
zweryfikowane sprawozdania finansowe; w związku z tym Komisja nie rozumie tego 
stwierdzenia.

d. Na mocy traktatu Komisja nie ma prawa do ustalania ogólnego pułapu zadłużenia dla 
przedsiębiorstw. 

e. Patrz poprzednia odpowiedź.

f. Do chwili obecnej Komisja przyjęła dwie decyzje dotyczące austriackich linii 
lotniczych.
W dniu 19 stycznia 20009 r. Komisja zatwierdziła pomoc w celu ratowania 
przedsiębiorstwa składającą się z instrumentu pożyczkowego w wysokości do 200 mln 
euro przyznanej austriackim liniom lotniczym w celu uchronienia spółki przed 
bankructwem przez kolejne sześć miesięcy1. W dniu 11 lutego 2009 r. Komisja 
wszczęła formalne postępowanie w sprawie prywatyzacji austriackich linii lotniczych 
i ich zakupu przez Lufthansę. Decyzja dotycząca wszczęcia formalnego postępowania 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym2, a strony trzecie zostały poproszone 
o przedstawienie swoich uwag.

                                               
1 Decyzja ta wkrótce będzie dostępna na stronie internetowej Komisji:
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm

2 Dz.U. C 57 z 11.3.2009.
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Wszczynając to postępowanie, Komisja podkreśliła konkretne problemy, m.in.:

 czy ujemna cena zakupu jest równa dotacji udzielonej w ramach pomocy państwa 
zgodnie z art. 87 WE;

 jeżeli Komisja uzna, że odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, musi ona 
ocenić, czy ta pomoc państwa jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Ocena ta musi 
zostać przeprowadzona w ramach wytycznych Komisji dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw1, jak 
również zawiadomienia Komisji dotyczącego zastosowania art. 92 i 93 traktatu 
WE oraz art. 61 Porozumienia EOG dotyczącego pomocy państwa w sektorze 
przewozów lotniczych2.

g. Na mocy traktatu Komisja nie ma prawa do spłacania zadłużenia zagrożonego 
przedsiębiorstwa, takiego jak austriackie linie lotnicze.

Wniosek

Postępowanie Komisji w sprawie udzielenia pomocy państwa trwa i oczekuje się, że 
dochodzenie zostanie zakończone najszybciej jak to możliwe.

                                               
1 Dz.U. L 244 z 1.10.2004, s. 2.
2 Dz.U. L 350 z 10.12.1994, s. 5.


