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Suġġett: Petizzjoni 1833/2008, imressqa minn Ioannis Asteriou ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem l-Assoċċjazzjoni tal-Ħaddiema fil-minjieri ta’ Kassandra 
(Somatia Metallion Kassandras), b’żewġ firem, dwar is-suspett ta’ għajnuna 
mogħtija mill-Istat b’rabta mal-bejgħ tal-minjieri tal-Istat Grieg ta’
Kassandra lill-kumpanija Ellinikos Chrysos

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għall-avviżi mibgħuta mill-Kummissjoni u għall-investigazzjoni tal-legalità tal-
bejgħ tal-minjieri ta’ Kassandra mill-Istat Grieg lill-Ellinikos Chrysos għall-prezz ta’ 11 
milljun euro, il-petizzjonant jenfasizza li s-suspetti li l-għajnuna mill-Istat kienet involuta 
f’dan il-bejgħ sfaw infondati. Il-petizzjonant ma jemminx l-argumenti dwar il-fatt li l-interess 
tal-pubbliku u n-nies li jħallsu t-taxxa ġew preġudikati u li l-minjieri nbiegħu għal prezz li 
huwa wisq inqas mill-prezz reali tal-kummerċ jistgħu jiżammu. Il-petizzjonant jindika li l-
minjieri jipprovdu xogħol għal aktar minn 2 400 familja fiz-zona u l-għeluq ta’ dawn se 
jikkaġuna diżastru fl-iżvilupp soċjali u ekonomiku taz-zona. Il-petizzjonant għaldaqstant 
jappella lill-Parlament Ewropew biex jintervieni biex jiżgura li s-sitwazzjoni attwali tinżamm 
u biex jiġi evitat it-tnaqqis tal-impjieg tal-popolazzjoni lokali u  li tiddgħajjef  is-sitwazzjoni 
ekonomika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant, l-Assoċċjazzjoni tal-Ħaddiema fil-minjieri ta’ Kassandra, jikkontesta ilment 
(sottomess minn persuna li tixtieq tibqa’ anonima) li jallega li l-kumpanija “Ellinikos Xrysos”
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irċeviet għadd ta’ għajnuniet mill-Istat, f’forma ta’: - prezz taħt il-valur tas-suq li bih Ellinikos 
Xrysos xtrat il-minjieri ta’ Kassandra mill-Istat Grieg mingħajr proċedura ta’ sejħa pubblika 
għall-offerti; - eżenzjoni mir-rekwiżit biex titħallas taxxa ta’ reġistrazzjoni jew kwalunkwe
taxxa oħra; u - tnaqqis fil-ħlas tal-avukati, il-ħlas tan-nutar u ħlasijiet ta’ aġenti oħra. Skont il-
petizzjonant, l-akkużi msemmija fl-ilment inkwistjoni huma foloz, minħabba li n-nuqqas ta’
proċedura ta’ sejħa pubblika għall-offerti fih innifisu mhux prova li ngħatat għajnuna mill-
Istat ipprojbita u l-eżenzjonijiet inkwistjoni huma koperti mir-regola de minimis. Il-
petizzjonant jargumenta wkoll li l-prezz stabbilit fil-bejgħ ġie stabbilit f’konformità mar-
regoli dwar il-kompetizzjoni libera u li l-prezz tal-assi tal-kumpanija trasferita ġie influwenzat
b’mod sinifikanti minn waqfa twila ta’ operazzjonijiet fil-minjieri. Fl-aħħar nett il-
petizzjonant jgħid li l-konklużjoni tal-kuntratt tal-bejgħ issalvagwardjat 600 impjieg dirett u 
1800 impjieg indirett. Il-petizzjonant jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-istatus quo tal-
Minjieri ta’ Kassandra.
“Ellinikos Xrysos S.A.” hija kumpanija tal-minjieri, sid tal-Minjieri ta’ Kassandra, li jinsabu 
fil-Prefettura ta’ Chalkidiki fit-Tramuntana tal-Greċja. Fl-1996 il-minjieri ta’ Kassandra 
nbiegħu lill-Kumpanija "TVX Ellas" permezz ta’ sejħa għall-offerti pubblika għal ekwivalenti 
għal €32 miljun. Wara li l-Kunsill tal-Istat Grieg annulla l-permessi tal-proġett tal-minjieri ta’
TVX Ellas fl-2002, is-sid tagħha, kumpanija tal-minjieri Kanadiża, waqqfet il-finanzjament. 
Din l-azzjoni wasslet lill-TVX Ellas biex tiddikjara li kienet falliet. Fit-12 ta’ Diċembru 2003, 
il-Minjieri ta’ Kassandra ġew trasferiti migħand TVX Ellas għall-Istat Grieg għal €11-il 
miljun skont it-termini ta’ kuntratt għal soluzzjonijiet extraġudizzjarji bejniethom. Fl-istess 
ġurnata l-Istat Grieg biegħ il-Minjieri ta’ Kassandra lill-Ellinikos Xrysos għal €11-il miljun. 
It-tieni bejgħ sar fl-assenza ta’ sejħa għall-offerti trasparenti u miftuħa għall-pubbliku jew 
evalwazzjoni tal-valur tal-assi mibjugħa minn evalwatur indipendenti.

Fid-9 ta’ Lulju 2007, il-Kummissjoni rċeviet l-ilment dwar il-bejgħ tal-Minjieri ta’ Kassandra 
lill-Ellinikos Xrysos. Wara dan l-ilment, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Griegi 
jipprovdulha informazzjoni dettaljata fir-rigward tal-bejgħ. Fl-10 ta’ Diċembru 2008, il-
Kummissjoni addottat id-deċiżjoni biex tinfetaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali dwar 
l-allegata għajnuna mill-istat favur l-Ellinikos Xrysos1. Din il-proċedura timmira li 
tistabbilixxi jekk il-bejgħ tal-minjieri ta’ Kassandra lill-Ellinikos Xrysos jinkludix elementi 
ta’ għajnuna mill-istat u, jekk dan huwa minnu, tistabbilixxi jekk dawn l-elementi ta’
għajnuna humiex kompatibbli mas-suq komuni. Il-Kummissjoni esprimiet xi dubji dwar il-
bejgħ għax dan ma kienx organizzat fil-kuntest ta’ sejħa għall-offerti miftuħa jew li mhix 
kundizzjonata jew b’evalwazzjoni indipendenti tal-valur tas-suq tal-assi tal-Minjieri. Id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni ġiet ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-10 ta’ Marzu 2009 biex 
tistieden lill-partijiet interessati kollha jissottomettu l-fehmiet u l-argumenti tagħhom kif ukoll 
l-informazzjoni disponibbli kollha, u biex tippermetti li l-Kummissjoni tlesti l-evalwazzjoni
tagħha.

Is-servizzi tal-Kummissjoni ltaqgħu f’diversi okkażjonijiet mar-rappreżentanti tal-awtoritajiet
Griegi u tal-Ellinikos Xrysos. Minn Marzu 2009 ’l hawn, il-partijiet interessati ssottomettew 
informazzjoni addizzjonali fir-rigward tal-bejgħ. 
Konklużjoni
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F’dan l-istadju, il-Kummissjoni għadha ma ħaditx deċiżjoni finali dwar il-każ, minħabba li l-
proċedura ta’ investigazzjoni formali għadha għaddejja.


