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Θέμα: Αναφορά 0351/2008, του Gheorghe Piperea, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «SCA Piperea si Asociatii», σχετικά με ισχυρισμούς για 
παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με την εκκαθάριση της 
Tractorul Brasov (Ρουμανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 
Tractorul Brasov όπως αυτή διεξήχθη από την αρμόδια ρουμανική αρχή για την 
ιδιωτικοποίησή της, την AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat). Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, η AVAS –κύριος μέτοχος της Tractorul– φέρεται ότι επέβαλε τη 
διαδικασία εκκαθάρισης στους υπόλοιπους μετόχους και προέβη σε πώληση των 
περιουσιακών της στοιχείων στη SC Flavus. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η συναλλαγή υπήρξε 
παράνομη και ότι υποτιμήθηκε η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Tractorul σε βάρος 
των άλλων ενδιαφερόμενων πλευρών. Φρονεί ότι η συναλλαγή συνιστά παράνομη κρατική 
ενίσχυση και ζητεί τη μεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε η Επιτροπή να 
διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

H Tractorul ήταν εταιρεία κατασκευής ελκυστήρων και άλλου γεωργικού εξοπλισμού, με έδρα 
το Braşov στη Ρουμανία. Λόγω σημαντικών οικονομικών ζημιών (46 εκατομμύρια ευρώ το 
2006) και υψηλών χρεών (250 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2006), οι μέτοχοι της 
Tractorul αποφάσισαν τον Φεβρουάριο του 2007 να διακόψουν τη δραστηριότητα της εταιρείας 
και να τη θέσουν σε διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης.
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Οι μέτοχοι διόρισαν τον εκκαθαριστή μετά από διαδικασία ανοικτού, διαφανούς, χωρίς 
διακρίσεις διαγωνισμού. Ο εκκαθαριστής καθόρισε τα στοιχεία ενεργητικού που αποτέλεσαν το 
αντικείμενο της εκκαθάρισης μέσω ανεξάρτητης αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν 
εκτάσεις γης, κτίρια των μονάδων παραγωγής, γραφεία, μηχανολογικό εξοπλισμό και 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο εκκαθαριστής προκήρυξε διαγωνισμό και για το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και για 
μεμονωμένα στοιχεία. Πιθανοί επενδυτές υπέβαλαν 17 προσφορές για το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και 7 για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία. Καθώς το άθροισμα των τιμών 
εκκίνησης για τα μεμονωμένα στοιχεία αντιστοιχούσε μόλις στο 11% περίπου της τιμής 
εκκίνησης για ολόκληρη την εγκατάσταση Tractorul, ο εκκαθαριστής έκρινε ότι θα εξασφάλιζε 
υψηλότερη τιμή πωλώντας όλα τα στοιχεία μαζί.
Στις 5 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός με τη μορφή ανοικτής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών, με τιμή εκκίνησης τα 77 εκατομμύρια ευρώ. Στον διαγωνισμό 
συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες. Καθώς η Flavus ήταν η πρώτη που υπέβαλε προσφορά και 
κανένας από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες δεν προσέφερε υψηλότερη τιμή, η Flavus 
κέρδισε τον διαγωνισμό στην τιμή εκκίνησης.

Βάσει των διαθέσιμων στο στάδιο αυτό πληροφοριών, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη 
διαδικασία έρευνας1 λόγω ανησυχιών ότι η AVAS επρόκειτο να προσθέσει ορισμένους όρους 
στην πώληση της Tractorul οι οποίοι θα διασφάλιζαν τη συνέχιση της παραγωγικής 
δραστηριότητας και του υφιστάμενου επιπέδου απασχόλησης και θα μείωναν την τιμή 
πώλησης, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλεονέκτημα στην πωλούμενη επιχείρηση ή στον 
αγοραστή.2 Παράλληλα, η Επιτροπή ζήτησε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα 
σχόλιά τους επί της υπόθεσης.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, η Επιτροπή εξέδωσε την τελική απόφασή της στις 2 Απριλίου 
του 2008, καταλήγοντας ότι η πώληση της Tractorul δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση για 
πολλούς λόγους.3
Πρώτον, αποσαφηνίστηκε ότι η πώληση των στοιχείων ενεργητικού της Tractorul δεν 
περιλάμβανε τυχόν επαχθείς όρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της τιμής 
πώλησης.
Δεύτερον, αποσαφηνίστηκε ότι η Tractorul δεν ιδιωτικοποιήθηκε, αλλά τέθηκε σε 
εκκαθάριση. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η εταιρεία έπαψε να υφίσταται και 
διαγράφηκε από το μητρώο επιχειρήσεων. Η Ρουμανία παρέσχε πληροφορίες που 
αποδεικνύουν ότι η εκούσια εκκαθάριση συνίσταται, όπως η διαδικασία της πτώχευσης, σε 
πώληση των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας και στην πληρωμή των χρεών της στους 

                                               
1 Η επίσημη έρευνα είναι μια διαδικαστική πράξη την οποία, σύμφωνα με τη νομολογία των ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων, η Επιτροπή οφείλει να κινεί όταν έχει αμφιβολίες σχετικά με ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης.
Σκοπός των διαδικασιών είναι να δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων του πιθανού 
δικαιούχου και των πιθανών ανταγωνιστών, η δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις και με τον τρόπο αυτό 
να μπορέσει η Επιτροπή να λάβει την τελική απόφασή της έχοντας συλλέξει πλήρεις πληροφορίες. Δεν 
προδικάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας.
2 Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την κρατική ενίσχυση C 41/2007, 
Ιδιωτικοποίηση της Tractorul, ΕΕ C 249 της 24.10.2007, σ.21.
3 Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 σχετικά με την κρατική ενίσχυση C 41/2007, 
Ιδιωτικοποίηση της Tractorul, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη (η απόφαση στην αυθεντική έκδοσή της και η 
αγγλική μετάφραση διατίθενται στην ιστοθέση http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/)
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πιστωτές, σύμφωνα με τη σειρά που προβλέπει η νομοθεσία.
Και τέλος, ότι ο εκκαθαριστής, βάσει της αποτίμησής του για τα μεμονωμένα περιουσιακά 
στοιχεία, συνέστησε τη συνολική πώληση όλων των στοιχείων ενεργητικού προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα και μόνο σε περίπτωση που κανένας δυνητικός 
αγοραστής δεν θα εκδήλωνε ενδιαφέρον να αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης ως σύνολο θα προέβαινε σε χωριστή πώληση της ακίνητης περιουσίας 
χωρίζοντάς τη σε οικόπεδα.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αποτίμηση, η αξία των στοιχείων ενεργητικού της 
Tractorul ανερχόταν σε 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου, επί της οποίας ο εκκαθαριστής 
εφάρμοσε έκπτωση 23% για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, ορίζοντας ως αρχική 
τιμή πώλησης το ποσό των 77 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσοστό έκπτωσης βασίστηκε 
στην πείρα του εκκαθαριστή και στο γεγονός ότι μια συνολική πώληση επιφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα, σε αντίθεση με μια τμηματική πώληση: οι υποβληθέντες χάρτες της ακίνητης 
περιουσίας καταδεικνύουν ότι το βιομηχανικό συγκρότημα περιέχει και ορισμένα μη 
ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία (δηλ. οικόπεδα που δεν έχουν πρόσβαση σε καμία τοπική 
υποδομή ή/και βρίσκονται κοντά στον χώρο εναπόθεσης αποβλήτων της πόλης, τα κτίρια 
είναι παλαιά κ.λπ.), τα οποία πιθανώς δεν θα πωλούνταν το καθένα χωριστά (ή μόνο με 
σημαντική καθυστέρηση ή/και έκπτωση). Κατά συνέπεια, θα δημιουργούσαν πρόσθετο 
διοικητικό κόστος και θα μείωναν τη συνολική τιμή που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 
τμηματικής πώλησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δέχτηκε ότι η έκπτωση 
του 23% φαινόταν λογική.
Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε σχετικές πληροφορίες ότι τα τελευταία έτη η τιμή των 
οικοπέδων που πωλούσε η Tractorul ήταν περίπου 55 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η 
Επιτροπή δεν έλαβε καμία πληροφορία ότι η τιμή πώλησης εκτάσεων γης στην περιοχή ήταν 
τουλάχιστον 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Συνεπώς, ακόμη και εάν το ποσό που ελήφθη από την εκούσια εκκαθάριση δεν κάλυψε το 
100% των συσσωρευμένων χρεών, η Επιτροπή θεώρησε ότι η τιμή που επιτεύχθηκε ήταν 
σύμφωνη με την αγορά και ότι το ποσό διανεμήθηκε στους πιστωτές με τη σειρά που 
προβλέπει η εθνική νομοθεσία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πώληση της 
Tractorul δεν συνεπάγεται καμία κρατική ενίσχυση και ότι δεν υπήρξε παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του 
αναφέροντα ότι η πώληση της Tractorul παραβιάζει το Σύνταγμα της Ρουμανίας, η Επιτροπή 
επιθυμεί να τονίσει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, αλλά 
εξετάζεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Επίσης, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με τον 
ισχυρισμό του αναφέροντα ότι η Flavus, ο αγοραστής, καταχωρίστηκε στο εμπορικό μητρώο 
μόλις 2 εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση πώλησης της Tractorul και ότι διέθετε 
καταχωρισμένο κεφάλαιο κίνησης περίπου 55 εκατομμυρίων ευρώ μόνο. Εάν ο αναφέρων 
θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εθνικού 
εμπορικού δικαίου, το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμπέρανε στην τελική απόφασή της ότι η πώληση των στοιχείων ενεργητικού 
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της Tractorul στο πλαίσιο της εκούσιας εκκαθάρισης δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση.


