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Asia: Vetoomus nro 0351/2008 Gheorghe Piperea, Romanian kansalainen, SCA 
Piperea si Asociatii -yhdistyksen puolesta, väitetystä Euroopan yhteisön 
lainsäädännön rikkomisesta Tractorul Brasov -yrityksen (Romania) 
selvitystilaan asettamisen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pitää kyseenalaisena romanialaisen viranomaisen AVASin (Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor de Stat) suorittamaa Tractorul Brasov -yrityksen omaisuuden 
selvitystilaan asettamista. AVAS on yrityksen yksityistämisestä vastuussa oleva 
viranomainen. Vetoomuksen esittäjän mukaan AVAS, joka on Tractorul-yrityksen pääosakas, 
pakotti toiset osakkeenomistajat suostumaan selvitysmenettelyyn ja myi yrityksen 
omaisuuden SC Flavus -yritykselle. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että kauppa oli laiton ja että 
Tractorul-yrityksen omaisuus aliarvioitiin muiden asianomaisten vahingoksi. Hän uskoo, että 
toimi voidaan katsoa laittomasti myönnetyksi valtiontueksi, ja pyytää Euroopan parlamenttia 
ja komissiota tutkimaan asiaa siinä mahdollisesti esiintyvien EU-lainsäädännön rikkomusten 
johdosta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Tractorul oli traktoreiden ja muiden maatalouskoneiden valmistaja Braşovissa, Romaniassa. 
Suurten tappioiden (46 miljoonaa euroa vuonna 2006) ja korkean velkaantuneisuuden 
(250 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2006) takia Tractorulin osakkeenomistajat päättivät 
helmikuussa 2007 lopettaa yrityksen toiminnan ja asettaa sen vapaaehtoiseen selvitystilaan.

Osakkeenomistajat nimesivät selvitysmiehen vapaan, avoimen ja syrjimättömän tarjouskilpailun 
perusteella. Selvitysmies määritti selvitystilan kohteena olevan omaisuuden riippumattoman 
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arvioinnin kautta. Omaisuuteen kuului maata, tehdasrakennuksia, toimistoja, koneistoa ja 
teollisoikeuksia.
Selvitysmies julkisti tarjouskilpailun koko omaisuudesta ja yksittäisistä omaisuuseristä. 
Mahdollisista sijoittajista 17 ilmaisi kiinnostuksensa koko omaisuuden ja seitsemän yksittäisen 
omaisuuserän ostoon. Koska yksittäisten omaisuuserien lähtöhintojen summa oli vain noin 
11 prosenttia koko Tractorulin lähtöhinnasta, selvitysmies arvioi saavansa korkeamman hinnan 
myymällä omaisuuden yhtenä eränä.

Tarjouskilpailu pidettiin 5. heinäkuuta 2007 avoimena tarjouskilpailuna, jossa lähtöhintana oli 
77 miljoonaa euroa. Tarjouskilpailuun osallistui neljä tarjoajaa. Koska Flavus teki 
tarjouksensa ensimmäisenä eikä yksikään muista tarjoajista tarjonnut korkeampaa hintaa, 
Flavus voitti lähtöhinnalla.

Tuolloin käytettävissä olleiden tietojen perusteella komissio avasi muodollisen 
tutkintamenettelyn1, koska AVASin epäiltiin aikovan liittää Tractorulin myyntiin tiettyjä 
ehtoja, joilla varmistettaisiin tuotannon jatkuvuus ja nykyinen henkilöstömäärä ja jotka 
alentaisivat myyntihintaa ja antaisivat näin edun myydylle kokonaisuudelle tai ostajalle.2

Samaan aikaan komissio pyysi asianomaisia esittämään asiaa koskevat huomionsa. 

Perusteellisen tutkintansa jälkeen komissio antoi 2. huhtikuuta 2008 lopullisen päätöksen, 
jossa se useasta eri syystä katsoi, että Tractorulin myyminen ei sisältänyt valtiontukea.3
Ensinnäkin kävi selväksi, että Tractorulin omaisuuden myynti ei sisältänyt vastikkeellisia 
ehtoja, jotka olisivat voineet laskea myyntihintaa. 
Toiseksi Tractorulia ei yksityistetty, vaan asetettiin selvitystilaan. Selvitystilan päätteeksi 
yritys lakkasi olemasta, ja se poistettiin yritysrekisteristä. Romanialta saadut tiedot osoittivat, 
että vapaaehtoinen selvitystila käsittää maksukyvyttömyysmenettelyn tavoin yrityksen 
omaisuuden myynnin ja sen velkojen maksun velallisille lain määräämässä järjestyksessä 
siinä määrin kuin se on mahdollista. 

Lisäksi selvitysmies suositteli yksittäisten omaisuuserien arviointinsa perusteella koko 
omaisuuden myymistä yhtenä eränä taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi, ja ainoastaan 
siinä tapauksessa, että yksikään mahdollisista ostajista ei osoittaisi kiinnostusta koko 
omaisuuden ostamiseen, ryhtyisi hän myymään pala palalta eri maapalstoiksi jaettua 
kiinteistöä.
Mainitun arvioinnin mukaan Tractorulin arvo oli noin 100 miljoonaa euroa, johon 
selvitysmies sovelsi 23 prosentin alennusta yhteen niputetuille omaisuuserille päätyen näin 
77 miljoonan euron lähtöhintaan. Tällainen alennus perustui hänen kokemukseensa ja siihen, 
että yhtenä eränä myymisessä on huomattavia etuja pala palalta myymiseen verrattuna: 
kiinteistöstä toimitetuista kartoista käy ilmi, että tehdaskokonaisuuteen kuuluu myös sellaisia 

                                               
1 Muodollisen tutkinnan aloittaminen on menettelyvaihe, joka komission on yhteisöjen tuomioistuinten 
oikeuskäytännön mukaan aloitettava, jos sillä on valtion tukitoimia koskevia epäilyjä. Menettelyn tarkoituksena 
on antaa kaikille asianomaisille, myös mahdollisille edunsaajille ja mahdollisille kilpailijoille, tilaisuus esittää 
huomautuksensa ja näin mahdollistaa se, että komissio voi tehdä lopullisen päätöksensä kattavien tietojen 
perusteella. Se ei päätä ennakolta tutkinnan lopputulosta.
2 Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007, valtiontuesta C 41/07, Tractorulin yksityistäminen, 
EUVL C 249, 24.10.2007, s. 21.
3 Komission päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2008, valtiontuesta C 41/07, Tractorulin yksityistäminen, 
ei vielä julkaistu (päätös on luettavissa alkuperäiskielellä ja englanninkielisenä käännöksenä osoitteessa 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/).
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omaisuuseriä, jotka eivät ole houkuttelevia (eli maapalstoja, joilta ei ole yhteyttä paikalliseen 
infrastruktuuriin ja/tai jotka sijaitsevat lähellä kaupungin kaatopaikkaa, vanhanaikaisia 
rakennuksia ja niin edelleen) ja joita ei todennäköisesti pystyttäisi myymään erillisinä (kuin 
korkeintaan huomattavalla viiveellä tai alennuksella). Ne olisivat siten aiheuttaneet 
ylimääräisiä hallintokuluja ja olisivat alentaneet pala palalta myynnillä hankittua 
kokonaishintaa. Tällä perusteella komissio hyväksyi 23 prosentin alennuksen kohtuullisena.
Komissiolle toimitettiin lisäksi olennaisia tietoja, jotka osoittivat Tractorulin aiempina 
vuosina myymien maapalstojen hinnan olleen noin 55 euroa neliömetriltä. Komissio ei saanut 
mitään sellaisia tietoja, jotka olisivat osoittaneet, että maan myyntihinta kyseisellä alueella 
olisi vähintään 200 euroa neliömetriltä.
Tästä syystä komissio katsoi, että vaikka vapaaehtoisen selvitystilan kautta hankittu summa ei 
kattanut kertyneitä velkoja kokonaisuudessaan, saatu hinta vastasi markkinoita ja se jaettiin 
velkojille kansallisen lain määräämässä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella komissio tuli siihen tulokseen, ettei Tractorulin myyntiin sisältynyt 
valtiontukea eikä EY:n valtiontukea koskevaa lainsäädäntöä ollut rikottu. Vetoomuksen 
esittäjä väitti myös, että Tractorulin myynti rikkoo Romanian perustuslakia. Tältä osin 
komissio haluaa korostaa, että asia ei kuulu komission toimivaltaan vaan tulisi saattaa 
toimivaltaisen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi. 
Komissio ei myöskään katso, toisin kuin vetoomuksen esittäjä, että yhteisön oikeutta olisi 
rikottu siinä, että yrityksen ostanut Flavus ilmoittautui kaupparekisteriin vain kaksi viikkoa 
ennen Tractorulin myynti-ilmoituksen julkistamista ja että se oli rekisteröinyt liikepääomaa 
vain noin 55 euron arvosta. Jos vetoomuksen esittäjä katsoo, että nämä tosiasiat eivät ole 
yhdenmukaiset kansallisen kauppalain säännösten kanssa, tulisi asia käsitellä kansallisella 
tasolla.

Johtopäätös

Komissio totesi lopullisessa päätöksessään, että Tractorulin omaisuuden myyntiin 
vapaaehtoisessa selvitystilassa ei sisältynyt valtiontukea.


