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Temats: Lūgumraksts Nr. 0351/2008, ko SCA Piperea si Asociatii vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgais Gheorghe Piperea, apgalvojot, ka Rumānijas 
uzņēmuma Tractorul Brasov likvidācija ir saistīta ar EK tiesību aktu 
pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd par uzņēmuma Tractorul Brasov privatizāciju atbildīgās 
Rumānijas iestādes AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat) rīcību 
uzņēmuma īpašumu likvidācijas procesā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka AVAS, kas ir 
Tractorul galvenais akcionārs, vēlas uzspiest pārējiem akcionāriem likvidācijas procedūru un 
pārdot uzņēmuma īpašumus SC Flavus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāds darījums 
būtu nelikumīgs un Tractorul īpašumi tiktu novērtēti par zemu, tādējādi nodarot kaitējumu 
pārējām ieinteresētajām pusēm. Viņš uzskata, ka darījums būtu uzskatāms par nelikumīgu 
valsts atbalstu, un lūdz Eiropas Parlamentu aicināt Komisiju veikt izmeklēšanu, lai 
noskaidrotu iespējamus attiecīgo EK tiesību aktu pārkāpumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Uzņēmums Tractorul, kas atrodas Brašovā, Rumānijā, nodarbojas ar traktoru un citu 
lauksaimniecības ierīču ražošanu. Ņemot vērā lielos zaudējumus (2006. gadā —
EUR 46 miljoni) un augsto parāda summu (2006. gada 31. decembrī — EUR 250 miljoni), 
Tractorul akcionāri 2007. gada februārī nolēma pārtraukt uzņēmuma darbību un pakļaut to 
labprātīgas likvidācijas procesam.
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Akcionāri izraudzīja likvidatoru atklāta, pārredzama un nediskriminējoša konkursa rezultātā. 
Likvidators, veicot neatkarīgu novērtējumu, identificēja aktīvus, kas bija likvidācijas 
priekšmets. Šajos aktīvos ietilpst zeme, rūpnīcas ēkas, biroji, tehnika un intelektuālā īpašuma 
tiesības.

Likvidators izsludināja izsoli gan uz visiem aktīviem kopā, gan arī uz atsevišķiem aktīviem. 
Potenciālie investori iegādājās 17 piedāvājuma specifikācijas kopējai aktīvu platformai un 7 —
atsevišķiem aktīviem. Tā kā atsevišķo aktīvu sākuma cenu summa veidoja tikai aptuveni 11 % 
no Tractorul platformas sākuma cenas, likvidators nolēma, ka viņš iegūtu augstāku cenu, 
pārdodot visus aktīvus kopā.
Izsole notika 2007. gada 5. jūlijā atklātas solīšanas veidā ar sākuma cenu EUR 77miljoni. 
Izsolē piedalījās četri solītāji. Tā kā Flavus bija pirmais uzņēmums, kas iesniedza savu 
piedāvājumu, un neviens cits solītājs nepiedāvāja augstāku cenu, tad Flavus uzvarēja izsolē, 
iegūstot savā īpašumā aktīvus par sākuma cenu.

Pamatojoties uz šajā posmā pieejamo informāciju, Komisija uzsāka oficiālo izmeklēšanas 
procedūru1, jo pastāvēja aizdomas, ka, organizējot uzņēmuma Tractorul pārdošanu, AVAS bija 
paredzējusi pievienot konkrētus nosacījumus, kas nodrošinātu ražošanas un pašreizējā 
nodarbinātības līmeņa saglabāšanu un kas pazeminātu pārdošanas cenu, tādējādi 
pārdodamajam objektam vai pircējam piešķirot priekšrocības.2 Vienlaikus Komisija aicināja 
ieinteresētās puses iesniegt savus komentārus par šo lietu. 

Pēc visaptverošas izmeklēšanas Komisija 2008. gada 2. aprīlī pieņēma gala lēmumu, kurā tā 
secināja, ka uzņēmuma Tractorul pārdošana nebija saistīta ne ar kādu valsts atbalstu vairāku 
iemeslu dēļ.3

Pirmkārt, tika noskaidrots, ka Tractorul aktīvu pārdošana nebija saistīta ar jebkādiem 
apgrūtinošiem apstākļiem, kas varētu pazemināt pārdošanas cenu. 

Otrkārt, tika noskaidrots, ka uzņēmums Tractorul netika privatizēts, bet gan likvidēts. 
Noslēdzoties likvidācijas procesam, uzņēmums pārtrauca pastāvēt un tika dzēsts no 
uzņēmumu reģistra. Rumānija sniedza informāciju, apstiprinot, ka brīvprātīgās likvidācijas 
procedūrā, līdzīgi kā maksātnespējas procedūrā, ir iekļauta uzņēmumu aktīvu pārdošana un tā 
parādu atmaksa kreditoriem likuma noteiktajā kārtībā iespēju robežās. 
Un, visbeidzot, likvidators, pamatojoties uz atsevišķo aktīvu novērtējumu, ieteica visus 
aktīvus pārdot komplektā, lai palielinātu ieņēmumus, un tikai tad, ja neviens potenciālais 
pircējs nav izrādījis interesi par visiem aktīviem kopumā, nekustamais īpašums ir jāpārdod pa 
daļām, sadalot to vairākos zemes gabalos.
Saskaņā ar iepriekš minēto novērtējumu, uzņēmuma Tractorul aktīvu vērtību summa bija 

                                               
1 Oficiālās izmeklēšanas uzsākšana ir procedūras līdzeklis, kas saskaņā ar Eiropas tiesu jurisprudenci 
jāizmanto Komisijai, ja pastāv šaubas par valsts atbalsta pasākumu. Procedūru mērķis ir sniegt visām 
ieinteresētajām pusēm, ieskaitot potenciālos labuma guvējus un potenciālos konkurentus, iespēju iesniegt 
piezīmes, un līdz ar to ļaut Komisijai, pamatojoties uz pilnu informāciju, pieņemt gala lēmumus. Tās pāragri 
nenosaka izmeklēšanas iznākumu.
2 Komisijas 2007. gada 25. septembra Lēmums par valsts atbalstu C 41/2007, Tractorul privatizācija, 
OV C 249, 24.10.2007., 21. lpp.
3 Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Lēmums par valsts atbalstu C 41/2007, Tractorul privatizācija, kas vēl 
nav publicēts (lēmuma autentiskā versija un tā tulkojums angļu valodā ir pieejams vietnē 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/)
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aptuveni EUR 100 miljoni, kur likvidators aktīvu komplektam piemēroja 23 % atlaidi, 
iegūstot sākuma pārdošanas cenu EUR 77miljoni. Piemērojot šādu atlaidi, viņš ņēma vērā 
savu pieredzi un faktu, ka aktīvu pārdošanai komplektā ir būtiskas priekšrocības, salīdzinot ar 
aktīvu pārdošanu pa daļām: iesniegtajos nekustamā īpašuma plānos ir redzams, ka 
industriālajā platformā ir iekļauti arī daži nepievilcīgi aktīvi (t. i., zemes gabali, kuriem nav 
piekļuves vietējai infrastruktūrai un/vai kuri atrodas pilsētas atkritumu izgāztuves tuvumā, 
ēkas ir novecojušas utt.), kurus, visticamāk, atsevišķi nevarētu pārdot (vai arī ar ievērojamu 
kavēšanos un/vai atlaidi). Tādējādi tie būtu radījuši papildu administratīvās izmaksas un 
pazeminātu kopējo cenu, kas panākta, pārdodot aktīvus pa daļām. Tāpēc Komisija pieņēma, 
ka 23 % atlaide ir pamatota.

Turklāt Komisija saņēma attiecīgu informāciju, ka iepriekšējos gados Tractorul pārdoto 
zemes gabalu cena bija aptuveni EUR 55 par m2. Komisija nav saņēmusi jebkāda veida 
informāciju, kas apstiprinātu, ka zemes pārdošanas cena šajā rajonā būtu vismaz EUR 200 par 
m2.

Tāpēc, pat ja brīvprātīgās likvidācijas procesā iegūtā summa nesedza pilnīgi visus uzkrātos 
parādus, Komisija uzskatīja, ka iegūtā cena bija atbilstoša tirgus situācijai, un tā tika sadalīta 
kreditoriem valstī spēkā esošā likuma kārtībā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secināja, ka Tractorul pārdošanas procesā valsts 
atbalsts netika sniegts, un EK valsts atbalsta tiesību akti nav pārkāpti. Attiecībā uz 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par to, ka pārdodot Tractorul, ir pārkāpta Rumānijas 
konstitūcija, Komisija vēlētos uzsvērt, ka šis jautājums neietilpst Komisijas kompetencē, bet 
tas būtu jāadresē kompetentām valsts iestādēm. 

Komisija arī nesaskata EK tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja sūdzību 
par to, ka Tractorul pircējs — uzņēmums Flavus — Komercreģistrā ir reģistrēts tikai 
2 nedēļas pirms tika publicēts paziņojums par Tractorul pārdošanu, un ka tā reģistrētais 
apgrozāmais kapitāls ir tikai aptuveni EUR 55. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šie fakti 
neatbilst valsts komerclikuma noteikumiem, tad šis jautājums ir jārisina valsts līmenī. 

Secinājums

Komisija savā gala lēmumā secināja, ka Tractorul aktīvu pārdošana uzņēmuma brīvprātīgas 
likvidācijas ceļā nebija saistīta ar valsts atbalstu.”


