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Suġġett: Petizzjoni 0351/2008, ippreżentata minn Gheorghe Piperea, ta’ nazzjonalità 
Rumena, f’isem l-SCA Piperea si Asociatii, dwar l-allegat ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-KE b’konnessjoni mal-likwidazzjoni ta’ Tractorul Brasov 
(Rumanija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta l-likwidazzjoni tal-assi tal-kumpanija Tractorul Brasov kif 
esegwita mill-awtorità Rumena responsabbli għall-privatizzazzjoni tagħha, l-AVAS 
(Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat). Skont il-petizzjonant, l-AVAS – l-
attivista prinċipali ta’ Tractorul – kieku kienet timponi l-proċedura tal-likwidazzjoni fuq l-
attivisti l-oħra u tbiegħ l-assi tagħha lil SC Flavus. Il-petizzjonant iqis li l-operazzjoni kienet 
tkun illegali u li l-assi ta’ Tractorul kien ikollhom deprezzament għad-detriment ta' partijiet 
interessati oħra. Huwa jemmen li l-operazzjoni kienet tikkostitwixxi għajnuna illegali mill-
Istat u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jara li l-Kummissjoni teżamina jekk kienx hemm 
vjolazzjonijiet tal-liġi tal-KE.

2. Ammississibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Tractorul kienet tipproduċi tratturi u tagħmir agrikolu ieħor, u kienet tinsab fi Braşov, ir-
Rumanija. Minħabba telf kbir (EUR 46 miljun fl-2006) u djun kbar (EUR 250 miljun fil-31 ta’ 
Diċembru 2006), l-attivisti ta’ Tractorul iddeċidew fi Frar 2007 biex iwaqqfu l-attività tal-
kumpanija u jqiegħduha f’likwidazzjoni voluntarja.

Il-likwidatur kien maħtur mill-attivisti wara sejħa miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorja. 
Il-likwidatur identifika l-assi li kienu l-oġġett tal-likwidazzjoni permezz ta’ evalwazzjoni 
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indipendenti. Dawn kienu f’forma ta’ artijiet, binjiet tal-fabbrika, uffiċini, makkinarju u drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali.

Il-likwidatur ippubblika s-sejħa għall-offerti għall-assi kollha u għal assi partikulari. Investituri 
potenzjali xtraw 17-il speċifikazzjoni tas-sejħa għall-offerti għall-pjattaforma kollha tal-assi u 7 
għall-assi partikulari. Minħabba li s-somma tal-prezzijiet tal-bidu għall-assi partikulari 
ammontat għal madwar 11% biss tal-prezz tal-bidu għall-pjattaforma ta’ Tractorul, il-likwidatur 
ikkonkluda li kien jikseb prezz ogħla jekk ibiegħhom kollha flimkien.
Is-sejħa għall-offerti kienet esegwita fil-5 ta’ Lulju 2007 fl-għamla ta’ offerta miftuħa bil-
prezz tal-bidu ta’ EUR 77 miljun. Erba’ offerenti pparteċipaw fl-offerta. Minħabba li Flavus 
kienet l-ewwel waħda li għamlet l-offerta tagħha u ħadd mill-offerenti l-oħra ma offra prezz 
ogħla, Flavus rebħet l-offerta bil-prezz tal-bidu.

Abbażi tal-informazzjoni miksuba f’dak l-istadju, il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ 
investigazzjoni formali1 minħabba tħassib li l-AVAS kien biħsiebha tagħmel ċerti 
kundizzjonijiet għall-bejgħ ta’ Tractorul li jiżguraw li l-produzzjoni tissokta u jinżamm il-
livell kurrenti ta’ impjiegi u li jbaxxu l-prezz tal-bejgħ u b’hekk jagħtu vantaġġ għall-entità 
mibjugħa jew għax-xerrej.2 Fl-istess waqt, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati 
biex jissottomettu l-kummenti tagħhom dwar il-każ. 

Wara li għamlet investigazzjoni bir-reqqa, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni finali fit-2 ta’ 
April 2008 li fiha kkonkludiet li l-bejgħ ta’ Tractorul ma kienx jinvolvi għajnuna mill-Istat 
għal bosta raġunijiet.3
L-ewwel, kien iċċarat li l-bejgħ tal-assi ta’ Tractorul ma kienx jinvolvi kundizzjonijiet onerużi 
li setgħu jbaxxu l-prezz tal-bejgħ. 

It-tieni, kien iċċarat li Tractorul ma ġietx ipprivatizzata iżda likwidata. Fi tmiem il-
likwidazzjoni il-kumpanija ma baqgħetx teżisti u tħassret mir-reġistru tal-kumpaniji. Ir-
Rumanija tat informazzjoni bħala prova li l-likwidazzjoni volontarja tinvolvi, bħal 
proċedimenti ta’ insolvenza, il-bejgħ tal-assi tal-kumpanija u l-ħlas tad-djun tagħha lill-
kredituri skont l-ordni stabbilita bil-liġi sakemm id-disponibilità tkun tippermetti. 
U fl-aħħar nett, il-likwidatur, abbażi tal-evalwazzjoni tiegħu tal-assi partikulari, irrakkomanda 
il-bejgħ tal-assi f’daqqa biex jimmassimizza d-dħul, u fil-każ biss li ebda bejjiegħ potenzjali 
ma juri interess fl-assi kollha f’daqqa, huwa kien se jipproċedi bil-bejgħ biċċa biċċa tal-
proprjetà immobbli maqsuma fi plots differenti ta’ artijiet
Skont l-evalwazzjoni ta’ hawn fuq, il-valur tal-assi ta’ Tractorul kien jammonta għal madwar 
EUR 100 miljun, li fuqu l-likwidatur applika skont ta’ 23 % għal assi mballati, li ġab il-prezz 
inizjali tal-bejgħ għal EUR 77 miljun. Skont bħal dan kien ibbażat fuq l-esperjenza tiegħu u 

                                               
1 Il-ftuħ ta’ investigazzjoni formali huwa pass proċedurali li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tieħu meta jkollha dubji dwar miżura ta’ għajnuna mill-istat. L-għan tal-proċedimenti 
huwa li l-partijiet interessati kollha, inklużi l-benefiċjarju potenzjali  u l-kompetituri potenzjali, jingħataw l-
opportunità li jissottomettu osservazzjonijiet u b’hekk jippermettu lill-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjoni finali 
tagħha abbażi ta’ sett sħiħ ta’ informazzjoni. Ma tippreġudikax ir-riżultat tal-investigazzjoni.
2 Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Settembru 2007 dwar għajnuna mill-Istat C 41/2007, Il-
privatizzazzjoni ta’ Tractorul, ĠU C 249 of 24.10.2007, p.21.
3 Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ April 2008 dwar Għajnuna mill-Istat C 41/2007, Il-Privatizzazzjoni 
ta’ Tractorul, li għadha mhix ippubblikata (id-deċiżjoni fil-verżjoni awtentika u t-traduzzjoni bl-Ingliż jistgħu 
jinkisbu minn fuq http://ec.europa.eu/comm/competizzjoni/state_aid/register/)
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fuq l-fatt li bejgħ f’daqqa għandu vantaġġi sinifikanti għall-kuntrarju ta’ bejgħ biċċa bċċa: Il-
pjanti tal-proprjetà immobbli juru li l-pjattaforma industrijali għandha wkoll xi assi mhux 
attraenti (i.e. plots ta’ artijiet li m'għandhomx aċċess għal infrastruttura lokali u/jew li jinsabu 
qrib fejn jintrema l-iskart tal-belt, il-binjiet huma qodma, eċċ.), li probabbilment ma kinux 
jinbiegħu individwalment (jew biss wara dewmien konsiderevoli u/jew bi skont). Għalhekk, 
kieku kienu jikkontribwixxu għal spejjeż addizzjonali ta’ amministrazzjoni u kienu jbaxxu l-
prezz globali miksub minn bejgħ biċċa biċċa. Fid-dawl ta’ dan, il-Kummissjoni aċċettat li 
skont ta’ 23 % kien jidher raġonevoli.

Minbarra dan, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni rilevanti li turi li fis-snin l-imgħoddija l-
prezz ta’ plots ta’ artijiet mibjugħa minn Tractorul kien ta’ madwar EUR 55 kull metru 
kwadru. Il-Kummissjoni ma rċeviet ebda informazzjoni li turi li l-prezz tal-bejgħ ta’ artijiet 
f’dik iz-zona kien ikun mill-anqas EUR 200 kull metru kwadru.

Għalhekk, ukoll jekk l-ammont miksub fil-kwadru tal-likwidazzjoni volontarja ma kienx 
ikopri 100% tad-djun akkumulati, il-Kummissjoni qieset li l-prezz miksub kien konformi 
mas-suq u li tqassam lill-kredituri skont l-ordni pprovduta mil-liġi nazzjonali. 
Fid-dawl tas-suespost, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma kinitx involuta għajnuna mill-Istat 
fil-bejgħ ta’ Tractorul, u li ma kien hemm ebda ksur tal-liġi tal-KE dwar għajnuna mill-Istat. 
Fir-rigward tat-talba tal-petizzjonant li l-bejgħ ta’ Tractorul kien jikser il-Kostituzzjoni 
Rumena, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li din il-kwistjoni ma taqax fil-kompetenza tal-
Kummissjoni iżda għandha tkun indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 

Barra minn hekk il-Kummissjoni ma tarax li kien hemm ksur tal-liġi tal-KE relatat mat-talba 
tal-petizzjonant li Flavus, ix-xerrejja, kienet irreġistrata fir-Reġistru tal-Kummerċ jumejn biss 
qabel l-avviż tal-bejgħ ta’ Tractorul kien ippubblikat, u li kienet irreġistrat kapital attiv ta' 
madwar EUR 55 biss. Jekk il-petizzjonant iqis li dawn il-fatti mhumiex konformi ma’ 
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali tal-kummerċ, din il-kwistjoni għandha tkun indirizzata 
f’livell nazzjonali. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni kkonkludiet fid-deċiżjoni finali li l-bejgħ tal-assi ta’ Tractorul fil-kwadru tal-
likwidazzjoni volontarja ma kienx jinvolvi għajnuna mill-Istat.


