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Tárgy: A Gheorghe Piperea, román állampolgár által az SCA Piperea si Asociatii 
nevében benyújtott, 0351/2008. számú petíció az EK-jogszabályoknak a 
romániai Tractorul Brasov vállalat felszámolásával kapcsolatos, állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Tractorul Brasov vállalat vagyonának privatizációjáért felelős román 
hatóság – az AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat) – által végrehajtott 
felszámolás módját kifogásolja. A petíció benyújtója szerint az AVAS – a Tractorul fő 
részvényese – a többi részvényesre hárította volna a felszámolási eljárást, és eladta volna 
vagyonát az SC Flavusnak. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ügylet törvénytelen lett 
volna, a Tractorul vagyonát pedig alábecsülték volna a többi érdekelt fél rovására. Úgy 
gondolja, hogy az ügylet illegális állami támogatásnak minősül, és arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy a Bizottsággal vizsgáltassa ki, hogy sor került-e a vonatkozó EK-
jogszabályok esetleges megsértésére. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A brassói (Románia) székhelyű Tractorul vállalat traktorok és egyéb mezőgazdasági eszközök 
gyártásával foglalkozott. A nagy veszteségek (2006-ban 46 millió EUR) és a nagyfokú
eladósodottság (2006. december 31-én 250 millió EUR) miatt a Tractorul részvényesei 2007 
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februárjában a vállalat tevékenységének leállítása és az önkéntes felszámolás elindítása mellett 
döntöttek.

A felszámolót a részvényesek nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázati eljárást 
követően nevezték ki. A felszámoló független értékelés útján azonosította a felszámolás tárgyát 
képező vagyontárgyakat. Ez földterületet, gyárépületeket, irodákat, gépeket és szellemi 
tulajdonjogokat foglalt magában.

A felszámoló az ajánlati felhívást a vagyontárgyak összességére és az egyes vagyontárgyak 
vonatkozásában külön is közzétette. A lehetséges befektetők a teljes eszközvagyonra vonatkozó 
ajánlati dokumentációból 17-et, az egyes eszközökre vonatkozóból pedig 7-et vásároltak meg. 
Mivel az egyes eszközök induló árainak összege mindössze a Tractorul teljes eszközvagyona 
indulóárának 11%-ával egyezett meg, a felszámoló úgy ítélte meg, hogy magasabb árat ér el, ha 
az eszközöket egyben adja el.

Az ajánlattételre 2007. július 5-én került sor nyílt ajánlattétel formájában, 77 millió EUR 
indulóár mellett. Az ajánlattételben négy ajánlattevő vett részt. Mivel a Flavus volt az első, 
aki ajánlatot nyújtott be, és semely másik ajánlattevő nem ajánlott magasabb árat, a Flavus az 
indulóár mellett megnyerte az ajánlattételt.

Az e ponton rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság elindította a hivatalos 
vizsgálati eljárást1 az azzal kapcsolatos aggályok miatt, hogy az AVAS bizonyos feltételeket 
kívánt a Tractorul eladásához kapcsolni, amelyek biztosítanák a termelés és a jelenlegi 
foglalkoztatási szint fenntartását, és amelyek csökkentenék az eladási árat, és ezzel előnyt 
ruháznának az eladott jogalanyra vagy a vevőre.2 A Bizottság ugyanakkor felkérte az érdekelt 
feleket, hogy nyújtsák be az üggyel kapcsolatos észrevételeiket. 

A Bizottság mélyreható vizsgálatot követően 2008. április 2-án hozta meg végső határozatát, 
amelyben megállapította, hogy a Tractorul eladása több okból sem járt állami támogatással.3

Először is tisztázták, hogy a Tractorul vagyonának eladását nem kapcsolták semmilyen terhes 
feltételekhez, amelyek csökkenthették volna az eladási árat. 

Másrészről azt is tisztázták, hogy a Tractorult nem privatizálták, hanem felszámolták. A 
felszámolás végével a vállalat megszűnt, és azt törölték a kereskedelmi nyilvántartásból. 
Románia olyan információkkal szolgált, amelyek azt bizonyítják, hogy az önkéntes 
felszámolás a fizetésképtelenségi eljárásokhoz hasonlóan magában foglalja a vállalat 
eszközeinek értékesítését és a rendelkezésre álló mértékben, a törvény által megállapított 
sorrendben adósságainak a hitelezők részére történő kifizetését. 

Végezetül pedig a felszámoló az egyes eszközökre vonatkozó értékelése alapján valamennyi 
eszköz egyben történő értékesítését ajánlotta a bevételek maximalizálása érdekében, és csak 

                                               
1 A hivatalos vizsgálat elindítása egy eljárási lépés, amelyet az Európai Bíróságok joggyakorlatának 
megfelelően a Bizottságnak akkor kell megtennie, ha kétségei vannak egy állami támogatási intézkedéssel 
kapcsolatban. Az eljárás célja az, hogy valamennyi érdekelt félnek, köztük a lehetséges kedvezményezettnek és a 
lehetséges versenytársaknak is lehetőséget adjon észrevételeik benyújtására, és ezzel lehetővé tegye, hogy a 
Bizottság teljes körű információk alapján hozza meg végső határozatát. Ez nem érinti a vizsgálat eredményét.
2 Az állami támogatásról szóló, 2007. szeptember 25-i bizottsági határozat, C 41/2007. sz. ügy, A 
Tractorul privatizációja, HL C 249., 2007.10.24., 21. o.
3 Az állami támogatásról szóló, 2008. április 2-i bizottsági határozat, C 41/2007. sz. ügy, A Tractorul 
privatizációja, még nem tették közzé (a határozat eredeti változata és angol fordítása a 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ címen érhető el)
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akkor fogott volna hozzá a különböző telkekre feldarabolt ingatlan darabonkénti 
értékesítéséhez, ha semmilyen lehetséges befektető nem mutatott volna érdeklődést az 
eszközvagyon egésze iránt.
A Tractorul eszközértéke a fenti értékelés szerint mintegy 100 millió EUR-t tett ki, amelyre a 
felszámoló 23%-os árengedményt számított az eszközök egyben történő értékesítése miatt, és 
így alakult ki a 77 millió EUR induló eladási ár. Ez az árengedmény a felszámoló
tapasztalatain és azon a tényen alapult, hogy az egyben történő értékesítés jelentős előnyökkel 
jár a darabonkénti értékesítéshez képest: az ingatlan benyújtott térképei azt mutatják, hogy az 
iparterület magában foglal néhány kevésbé vonzó eszközt is (vagyis olyan földterületeket, 
amelyeknek nincs hozzáférése a helyi infrastruktúrához és/vagy amelyek a városi 
hulladéklerakó közelében találhatók, az épületek elavultak stb.), amelyek várhatóan nem 
értékesíthetők külön-külön (vagy csak jelentős késedelemmel és/vagy engedménnyel). Ezek 
így további igazgatási költségeket eredményeztek volna, és csökkentették volna a 
darabonkénti értékesítésből származó teljes árat. Ennek alapján a Bizottság elfogadta, hogy a 
23%-os árengedmény indokoltnak látszik.
A Bizottsághoz továbbá olyan idevágó információk érkeztek be, amelyek azt mutatják, hogy 
az elmúlt években a Tractorul által eladott telkek ára 55 EUR/m2 körül volt. A Bizottsághoz 
nem jutott el olyan információ, amelyből az derülne ki, hogy e területen a telkek eladási ára 
legalább 200 EUR/m2 lenne.
Ezért még ha az önkéntes felszámolás során szerzett összeg nem is fedte 100%-ban a 
felhalmozott adósságokat, a Bizottság úgy vélte, hogy az elért ár megfelel a piaci 
viszonyoknak, és azt a nemzeti jog által meghatározott sorrendben osztották ki a hitelezőknek. 

A Bizottság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a Tractorul értékesítése nem járt 
állami támogatással, és nem került sor az állami támogatásokra vonatkozó közösségi
jogszabályok megsértésére. A petíció benyújtójának azt az állítását illetően, miszerint a 
Tractorul értékesítése sérti a román alkotmányt, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy ez a 
kérdés nem tartozik a Bizottság hatáskörébe, hanem ezt az illetékes nemzeti hatóságoknak 
kell címezni. 

A Bizottság ezenkívül nem állapította meg a közösségi jog megsértését a petíció 
benyújtójának azzal az állításával kapcsolatban sem, miszerint a Flavus, a vevő, csak 2 héttel 
azelőtt vetette magát nyilvántartásba a kereskedelmi nyilvántartásban, hogy közzétették a 
Tractorul értékesítésére vonatkozó közleményt, és hogy mindössze 55 EUR bejegyzett 
működő tőkével rendelkezett. Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy ezek a tények 
nem felelnek meg a nemzeti kereskedelmi jog rendelkezéseinek, ezzel az üggyel nemzeti 
szinten kell foglalkozni. 

Következtetés

A Bizottság végső határozatában megállapította, hogy a Tractorul eszközeinek önkéntes 
felszámolás keretében történt értékesítése nem járt állami támogatással.


