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Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1578/2008, adresată de H. L., de cetățenie austriacă, privind 
datoriile companiei aeriene austriece AUA

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge cu privire la faptul că cetățenii austrieci sunt împovărați cu datoriile 
companiei aeriene AUA. El consideră că managerii și politicile societății sunt principalii 
responsabili. Cetățenii nu au fost niciodată informați cu privire la cuantumul datoriilor. 
Petiționarul consideră că este sarcina UE și a autorităților austriece să desfășoare la timp 
activități de audit și să determine plafoanele datoriilor. El susține că UE nu ar fi trebuit să 
permită niciodată să se ajungă la datorii atât de mari și consideră că UE ar trebui să ia măsuri 
împotriva guvernului austriac și AUA. În plus, el consideră că UE ar trebui să ajute la 
achitarea datoriilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Grupul Austrian Airlines (denumit în continuare „Austrian Airlines”) este format din trei 
companii: Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, un transportator aerian înființat 
în 1957, Tyrolean Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH (denumit în continuare „Tyrolean”), o 
filială regională creată în 1978, și Lauda Air Luftfahrt GmbH (denumită în continuare „Lauda 
Air”), o diviziune pentru zboruri charter înființată în 1979. Austrian Airlines își are sediul în 
Viena și operează noduri dinspre Aeroportul Internațional din Viena și Aeroportul din 
Innsbruck. Austrian Airlines este membră a Star Alliance.
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Austrian Airlines a fost fondată la 31 octombrie 1957 și a început să funcționeze în 1958. În 
1988, compania a fost privatizată parțial. Până la 22 iulie 1998, Republica Austria deținea în 
mod direct 51,94% din capitalul social emis. La 22 iulie 1998, această participație a fost 
transferată în proprietatea unui holding de stat, Österreichische Industrieholding AG (denumit 
în continuare „ÖIAG”). În prezent, participația ÖIAG este de 41,56%, acesta fiind acționar 
majoritar.

Având în vedere situația financiară tot mai dificilă în care s-a aflat grupul Austrian Airlines în 
ultimii ani, la 12 august 2008, Guvernul Federal Austriac a emis un mandat de privatizare în 
temeiul căruia ÖIAG poate să renunțe la toate acțiunile sale deținute la Austrian Airlines. A 
fost inițiat ulterior un proces de privatizare.

În calitate de ofertant reținut în urma acestui proces, Deutsche Lufthansa AG (denumită în 
continuare „Lufthansa”) va cumpăra cele 41,56 de procente ale acțiunilor statului austriac 
deținute la Austrian Airlines de la agenția de privatizare a statului. Lufthansa a solicitat ca 
Austria să recapitalizeze Austrian Airlines cu 500 de milioane EUR pentru a compensa 
cuantumul uriaș al datoriei istorice a Austrian Airlines. Celelalte acțiuni (instituționale sau 
pachete free-float) vor fi, de asemenea, cumpărate. În lipsa unei recapitalizări de stat, 
Lufthansa a precizat că nu va cumpăra Austrian Airlines.

Petiționarul face 7 afirmații

a. El reclamă faptul că cetățenii austrieci sunt împovărați cu datoriile companiei aeriene.

b. El consideră că managerii și politicile societății sunt principalii responsabili.

c. El afirmă că cetățenii nu au fost niciodată informați cu privire la cuantumul datoriilor.

d. Petiționarul consideră că UE și autoritățile austriece au sarcina de a desfășura la timp 
activități de audit și de a determina plafoanele datoriilor.

e. El susține că UE nu ar fi trebuit să permită niciodată să se ajungă la datorii atât de 
mari.

f. El consideră că UE ar trebui să ia măsuri împotriva guvernului austriac și a companiei 
aeriene.

g. De asemenea, el consideră că UE ar trebui să ajute la achitarea datoriilor.

Observațiile Comisiei privind petiția

a. În legătură cu prima afirmație a petiționarului, Comisia dorește să sublinieze că statul 
austriac este acționarul majoritar al companiei aeriene, iar acesta intenționează acum 
să renunțe la acțiunile sale la compania respectivă. În urma unui proces de licitație 
inițiat la 13 august 2008, Lufthansa a fost aleasă să achiziționeze acționariatul ÖIAG
la Austrian Airlines. Tranzacția încheiată între ÖIAG și Lufthansa prevede 
următoarele:
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- Lufthansa plătește ÖIAG un preț de achiziție de 366 268,75 EUR.
- ÖIAG primește bon de recuperare, care ar putea duce la o plată suplimentară de 

până la 162 de milioane EUR.
- printr-un vehicul investițional specializat, ÖIAG plătește un ajutor 

nerambursabil de 500 milioane EUR, pe care Lufthansa îl va folosi pentru a 
spori capitalul Austrian Airlines.

La 3 decembrie 2008, tranzacția a fost aprobată de Consiliul de supraveghere al 
Lufthansa, iar la 5 decembrie 2008, Consiliul de supraveghere al ÖIAG a aprobat 
tranzacția. Aceasta a fost notificată Comisiei Europene pentru aprobarea ajutorului de
stat la 21 decembrie 2008. 

Republica Austria este de părere că tranzacția de vânzare nu generează ajutor de stat 
întrucât, în primul rând, prețul care urma a fi plătit pentru Austrian Airlines reprezintă 
prețul de piață pentru compania respectivă. De fapt, procedura de privatizare a generat 
un așa-numit „preț negativ de achiziție”. Pe această temă, Comisia desfășoară în 
prezent o investigație privind ajutoarele de stat.

b. Nu este de competența Comisiei Europene să comenteze motivele pentru care Austrian 
Airlines prezintă un cuantum atât de ridicat al datoriei istorice.

c. Se înțelege că Austrian Airlines a publicat și publică conturi anuale auditate; prin 
urmare, Comisia nu înțelege această afirmație.

d. În temeiul tratatului, Comisia nu are nicio putere sau autoritate de a stabili plafoane 
generale ale datoriilor pentru întreprinderi.

e. A se vedea răspunsul de la punctul precedent.

f. Până în prezent, Comisia a adoptat două decizii cu privire la Austrian Airlines.
La 19 ianuarie 2009, Comisia a autorizat un ajutor pentru salvare constând într-o 
facilitate de credit de până la 200 de milioane EUR, acordată companiei Austrian 
Airlines pentru a o menține în viață pentru următoarele șase luni1. La 11 februarie 
2009, Comisia a inițiat o procedură oficială de investigare a privatizării Austrian 
Airlines și a achiziționării de către Lufthansa. Decizia de inițiere a procedurii oficiale 
de investigare a fost publicată în Jurnalul Oficial2 și părți terțe au fost invitate să-și 
prezinte observațiile.

Prin inițierea investigației sale, Comisia a subliniat anumite probleme, care se referă, 
între altele, la următoarele aspecte:

 Dacă prețul negativ de vânzare se ridică la valoarea ajutorului de stat acordat în 
temeiul articolului 87 CE;

                                               
1 Această decizie va fi disponibilă în curând pe site-ul Comisiei 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm
2 JO C57 11.03.2009
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 În cazul în care Comisia ajunge la o concluzie pozitivă în ceea ce privește punctul 
de mai sus, ea trebuie să evalueze dacă acest ajutor de stat este compatibil cu piața 
comună. Această evaluare trebuie să se realizeze în cadrul liniilor directoare ale 
Comisiei privind salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate1, 
precum și al Comunicării Comisiei privind aplicarea articolelor 92 și 93 din 
Tratatul CE și a articolului 61 din Acordul SEE ajutoarelor de stat din sectorul 
aviației.2

g. În temeiul tratatului, Comisia nu are nicio putere sau autoritate de a achita datoriile 
unei întreprinderi aflate în dificultate precum Austrian Airlines.

Concluzie

Investigația Comisiei în temeiul normelor privind ajutoarele de stat este în curs de desfășurare
și se speră că ancheta se va încheia cât mai curând.

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


