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Dotyczy: Petycji 0351/2008, którą złożył Gheorghe Piperea (Rumunia), w imieniu SCA 
Piperea si Asociatii, w sprawie rzekomych przypadków naruszeń prawa 
wspólnotowego w związku z likwidacją Tractorul Brasov (Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się likwidacji majątku przedsiębiorstwa Tractorul Brasov, 
dokonywanej przez AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat), organ 
rumuński odpowiedzialny za jego prywatyzację. Według składającego petycję AVAS, będący 
głównym udziałowcem przedsiębiorstwa Tractorul, narzucił procedurę likwidacyjną innym 
udziałowcom i sprzedał jego majątek przedsiębiorstwu SC Flavus. Składający petycję uważa, 
że transakcja była niezgodna z prawem, a wartość majątku przedsiębiorstwa Tractorul została 
zaniżona na szkodę pozostałych zainteresowanych stron. Uważa, że transakcja stanowi 
przypadek udzielenia niezgodnej z prawem pomocy państwowej i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego, aby ten skłonił Komisję Europejską do zbadania ewentualnych przypadków 
naruszenia odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Tractorul był producentem traktorów i innych maszyn rolniczych zlokalizowanym w Braşov
w Rumunii. Ze względu na duże straty (46 milionów euro w 2006 r.) i dużego zadłużenia
(250 milionów euro na dzień 31 grudnia 2006 r.) udziałowcy Tractorul postanowili w lutym
2007 r. wstrzymać działalność przedsiębiorstwa i poddać je dobrowolnej likwidacji.
Likwidator został wyznaczony przez udziałowców w wyniku otwartego, przejrzystego 
i niedyskryminującego przetargu. Likwidator, w ramach niezależnej oceny, określił aktywa, 
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które były przedmiotem likwidacji. Składał się na nie grunt, budynki fabryczne, biura, maszyny
i prawa własności intelektualnej.

Likwidator ogłosił przetarg dotyczący zarówno całości, jak i poszczególnych aktywów. 
Potencjalni inwestorzy zakupili 17 specyfikacji przetargowych obejmujących całą platformę 
aktywów i 7 specyfikacji dla poszczególnych aktywów. Ponieważ w sumie cena wywoławcza 
poszczególnych aktywów wyniosła zaledwie około 11 % ceny wywoławczej platformy 
Tractorul, likwidator uznał, że uzyska wyższą kwotę, sprzedając je jako całość.
Przetarg otwarty odbył się w dniu 5 lipca 2007 r., a cena wywoławcza wynosiła 77 milionów 
euro. Uczestniczyło w nim czterech oferentów. Ponieważ Flavus złożył ofertę jako pierwszy, 
a żaden z pozostałych oferentów nie zaproponował wyższej kwoty, wygrał on przetarg przy 
cenie wywoławczej.

Na podstawie informacji dostępnych na tym etapie Komisja wszczęła oficjalną procedurę 
dochodzeniową1 ze względu na fakt, iż AVAS ustalił pewne warunki sprzedaży Tractorul, 
które miały zapewnić utrzymanie produkcji i zatrudnienia na obecnym poziomie oraz 
wpłynąć na obniżenie ceny sprzedaży, a tym samym zapewnić przewagę sprzedawanemu 
podmiotowi lub nabywcy.2 Jednocześnie Komisja wezwała zainteresowane strony do 
przedłożenia ich uwag w tej sprawie. 

Po przeprowadzeniu dogłębnego dochodzenia Komisja przyjęła w dniu 2 kwietnia 2008 r. 
decyzję końcową, w której stwierdza, że sprzedaż Tractorul nie stanowiła pomocy państwa 
z kilku powodów.3
Po pierwsze, wyjaśniono, że sprzedaż aktywów Tractorul nie obejmowała uciążliwych 
warunków, które mogłyby obniżyć cenę. 

Po drugie, ustalono, że Tractorul nie został sprywatyzowany, a zlikwidowany. Pod koniec 
procesu likwidacji firma ta przestała istnieć. Wykreślono ją z rejestru przedsiębiorstw. 
Rumunia przekazała informacje, które dowodzą, iż dobrowolna likwidacja, podobnie jak 
postępowanie upadłościowe, wiąże się ze sprzedażą aktywów przedsiębiorstwa i spłatą 
długów kredytodawcom zgodnie z porządkiem ustalonym przez prawo i w możliwym 
zakresie. 

Wreszcie likwidator w oparciu o oszacowanie poszczególnych aktywów zalecił ich sprzedaż 
blokową, tak aby zmaksymalizować dochód. Tylko w przypadku, w którym żaden 
potencjalny nabywca nie wykazałby zainteresowania całością aktywów, miał się on podjąć 
sprzedaży poszczególnych fragmentów nieruchomości podzielonej na różne działki.

Zgodnie z powyższą wyceną wartość aktywów wyniosła około 100 milionów euro, 
a następnie likwidator zastosował 23 % obniżkę w odniesieniu do aktywów połączonych, 

                                               
1 Wszczęcie formalnego dochodzenia to krok proceduralny, który zgodnie z orzecznictwem sądów 
europejskich Komisja musi podjąć w sytuacji, w której ma wątpliwości w odniesieniu do pomocy państwa. 
Celem postępowania jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom, w tym potencjalnemu 
beneficjentowi i potencjalnym konkurentom, przekazania uwag. Tym samym pozwala to Komisji podjąć decyzję 
końcową w oparciu o pełny zestaw informacji. Nie przesądza to o wyniku postępowania.
2 Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 41/2007, Prywatyzacja
Tractorul, Dz.U. C 249 z 24.10.2007, s.21.
3 Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/2007, Prywatyzacja
Tractorul, jeszcze niepublikowana (decyzja w wersji autentycznej i jej tłumaczenie na angielski są dostępne na
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/)
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ustalając tym samym cenę wywoławczą na poziomie 77 milionów euro. Taka obniżka 
wynikała z jego doświadczenia oraz tego, iż sprzedaż blokowa przynosi znaczące korzyści w 
porównaniu ze sprzedażą poszczególnych części: przedłożone mapy nieruchomości pokazują, 
że w skład platformy przemysłowej wchodzą też nieatrakcyjne aktywa (tj. działki 
nieposiadające dostępu do żadnej infrastruktury lokalnej i/lub położone w pobliżu miejskiego 
wysypiska odpadów, przestarzałe budynki itd.), których prawdopodobnie nie można byłoby 
sprzedać indywidualnie (lub tylko ze znaczącym opóźnieniem i/lub zniżką). Tym samym 
wygenerowałyby one dodatkowe koszty administracyjne i obniżyły ogólną kwotę uzyskaną w 
wyniku sprzedaży poszczególnych części. W świetle powyższego Komisja uznała, że
23 % zniżka wydaje się uzasadniona.

Następnie Komisja otrzymała stosowne informacje, zgodnie z którymi w ostatnich latach cena 
za działki gruntu sprzedanego przez Tractorul wynosiła około 55 euro za metr kwadratowy. 
Komisja nie otrzymała żadnych danych wskazujących, że cena gruntu na tym obszarze 
miałaby wynosić przynajmniej 200 euro za metr kwadratowy.

A zatem nawet jeśli kwota uzyskana w ramach dobrowolnej likwidacji nie pokryła w 100% 
nagromadzonego długu, Komisja uznała, że była to cena rynkowa. Kwotę rozdzielono wśród 
kredytodawców zgodnie z porządkiem przewidzianym w prawie krajowym. 
W świetle powyższego Komisja stwierdziła, że sprzedaż Tractorul nie wiązała się 
z udzieleniem pomocy państwa czy naruszeniem prawodawstwa WE w tym zakresie. 
W odniesieniu do twierdzenia składającego petycję, iż sprzedaż Tractorul narusza rumuńską 
konstytucję, Komisja pragnie podkreślić, że kwestia ta nie wchodzi w zakres jej kompetencji 
i powinna być rozpatrywana przez właściwe władze krajowe. 

Komisja nie dostrzega też naruszenia prawa WE w związku z twierdzeniem składającego 
petycję, iż Flavus (nabywca) został wpisany do rejestru handlowego dopiero 2 tygodnie przed 
opublikowaniem komunikatu o sprzedaży Tractorul, a kapitał obrotowy przy rejestracji 
wynosił tylko około 55 euro. Jeżeli składający petycję uważa, że jest to niezgodne 
z przepisami krajowego prawa handlowego, sprawa powinna być rozpatrywana na szczeblu 
krajowym. 

Wniosek

W swojej decyzji końcowej Komisja stwierdziła, że sprzedaż aktywów Tractorul w ramach 
dobrowolnej likwidacji nie stanowi pomocy państwa.


