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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0351/2008, внесена от Gheorghe Piperea, с румънско 
гражданство, от името на „ S C A  Piperea si Asociatii“, относно 
предполагаемо нарушение на законодателството на ЕО във връзка с 
ликвидацията на Tractorul Brasov (Romania)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва ликвидацията на активите на дружеството Tractorul 
Brasov, извършена от AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat) -
румънския орган, отговорен за неговата приватизация. Според вносителя на петицията, 
AVAS - основният акционер в Tractorul, е наложил процедурата по ликвидация на 
другите акционери и е продал активите си на SC Flavus. Вносителят на петицията 
счита, че сделката е незаконна, и че активите на Tractorul са оценени на по-ниска 
стойност, за да се навреди на другите заинтересовани страни. Той счита, че сделката 
представлява незаконна държавна помощ и моли Европейския парламент да възложи на 
Комисията извършването на проверка във връзка с евентуално нарушение на 
законодателството на ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Tractorul е бивш производител трактори и други земеделски приспособления, разположен 
в Braşov, Румъния. Поради големи загуби (46 милиона евро през 2006 г.) и висока 
задлъжнялост (250 милиона евро на 31 декември 2006 г.), акционерите на Tractorul вземат 
решение през февруари 2007 г. да преустановят дейността на дружеството и да пристъпят 
към доброволната му ликвидация.
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Ликвидаторът е назначен от акционерите след търг, проведен при условия на откритост, 
прозрачност и липса на дискриминация. Ликвидаторът определя активите, 
представляващи обект на  ликвидацията, чрез независима оценка. Те включват земи, 
производствени сгради, офиси, машини и права на интелектуална собственост.

Ликвидаторът публикува търга както за всички активи съвкупно, така и за отделните 
активи. Потенциалните инвеститори закупуват 17 спецификации за търга за цялата 
платформа от активи и 7 – за отделни активи. Тъй като размерът на началната цена за 
отделните активи възлиза на едва 11 % от началната цена за платформата на Tractorul, 
ликвидаторът преценява, че би получил по-висока цена, ако ги продаде като цяло.
Търгът се провежда на 5 юли 2007 г. под формата на открито наддаване с начална цена 
от 77 милиона евро. В търга участват четирима участници. Тъй като Flavus е първият, 
който дава своето предложение, и никой от другите участници в търга не предлага по-
висока цена, Flavus печели търга на началната цена.

Въз основа на наличната на този етап информация, Комисията започва процедура по 
официално разследване1 поради безпокойство, че AVAS предвижда обвързване на 
продажбата на Tractorul с условия, които биха гарантирали поддържането на 
производството и настоящото равнище на заетост и биха понижили продажната цена, 
като по този начин биха предоставили предимство на продадения субект или купувача.2
Същевременно Комисията приканва заинтересованите лица да представят своите 
коментари по случая.

След задълбочено разследване, Комисията взема окончателно решение на 2 
април 2008 г., в което стига до заключението, че продажбата на Tractorul не включва
държавна помощ под никаква форма поради няколко причини.3
На първо място е изяснено, че продажбата на активите на Tractorul не е свързана с 
каквито и да е обременяващи условия, които биха могли да понижат продажната цена.
На второ място е изяснено, че Tractorul не е приватизирано, а ликвидирано. В края на 
ликвидацията дружеството е престанало да съществува и е било заличено от 
дружествения регистър. Румъния предоставя информация, която доказва, че 
доброволната ликвидация включва, подобно на производството по несъстоятелност, 
продажбата на активите на дружеството и изплащането на задълженията му към 
неговите кредитори съгласно реда, установен от закона, доколкото това е възможно.
И накрая, ликвидаторът, въз основа на своята оценка за отделните активи, препоръчва 
пакетна продажба на всички активи с цел постигане на максимални постъпления, като 
само ако нито един потенциален купувач не прояви интерес към активите като цяло, 
                                               
1 Образуването на официално разследване е процедурна мярка, която, според практиката на 
европейските съдилища, трябва да бъде предприета от Комисията, когато последната има съмнение за 
мярка, представляваща държавна помощ. Целта на производството е да даде на всички заинтересувани 
страни, включително на потенциалния бенефициент и на потенциалните конкуренти, възможността да 
представят бележки и по този начин да позволи на Комисията да приеме своето окончателно решение въз 
основа на цялата информация. То не предрешава резултата от разследването.
2 Решение на Комисията от 25 септември 2007 г. за държавна помощ C 41/2007, Приватизация на 
на Tractorul, ОВ C 249 от 24.10.2007 г., стр.21.
3 Решение на Комисията от 2 април 2008 г. за държавна помощ C 41/2007, Приватизация на на 
Tractorul, все още непубликувано (решението в автентична версия и в превод на английски език може да 
бъде намерено на адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/)
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той би пристъпил към продажба на отделни части от недвижимия имот, разделен на 
различни парцели.

Според горепосочената преценка, стойността на активите на Tractorul възлиза на около 
100 милиона евро, върху които ликвидаторът прилага 23 % отстъпка за активи в пакет, 
като по този начин се получава начална цена от 77 милиона евро. Тази отстъпка е 
основана на опита му и факта, че пакетната продажба носи значителни предимства в 
сравнение с продажбата на части: представените карти на недвижимия имот показват, 
че промишлената платформа включва и някои непривлекателни активи (т.е. парцели, 
които нямат достъп до местната инфраструктура и/или които са разположени в близост 
до градското сметище, сградите са остарели и т.н.), които вероятно не биха могли да 
бъдат продадени самостоятелно (или само със значително закъснение и/или отстъпка). 
По този начин те биха създали допълнителни административни разходи и биха 
намалили общата цена, постигната при продажбата на части. С оглед на това, 
Комисията приема отстъпката от 23 % за разумна.

Освен това, Комисията получава съответна информация, според която през  последните 
години цената на поземлените имоти, продавани от Tractorul, е около 55 евро на кв.м.
Комисията не разполага с информация, която да посочва, че продажните цени на земята 
в тази област възлизат на поне 200 евро на кв.м.

Поради това, дори ако сумата, получена в рамките на доброволната ликвидация, не 
покрива 100 % от натрупаните задължения, Комисията счита, че получената цена е в 
съответствие с пазара и че е разпределена между кредиторите съобразно реда, 
предвиден от националното законодателство.

С оглед на горепосоченото, Комисията стига до заключението, че в продажбата на 
Tractorul не е намесена държавна помощ и не е направено нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на държавните помощи. Що се отнася до 
твърдението на вносителя на петицията, че продажбата на Tractorul е в нарушение на 
Конституцията на Румъния, Комисията би желала да подчертае, че този въпрос не 
попада в нейната сфера на компетентност, а следва да бъде отнесен към компетентните 
национални органи.
Също така, Комисията не открива нарушение на правото на ЕО във връзка с 
твърдението на вносителя на петицията, че купувачът Flavus е регистриран в 
Търговския регистър едва 2 седмици преди публикуване на обявлението за продажбата 
на Tractorul и че регистрираният му оборотен капитал е едва 55 евро. Ако вносителят на 
петицията счита, че тези факти не са в съответствие с разпоредбите на националното 
търговско право, този въпрос следва да бъде разгледан на национално равнище.

Заключение

В своето окончателно решение Комисията стига до заключението, че продажбата на 
активите на Tractorul в рамките на доброволната ликвидация не е свързана с държавна 
помощ.


