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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1833/2008, którą złożył Ioannis Asteriou (Grecja) w imieniu 
Stowarzyszenia Pracowników Kopalni na Półwyspie Kassandra (Somatia 
Metallion Kassandras), z 2 podpisami, w sprawie podejrzenia o udzielenie 
przez państwo pomocy w związku ze sprzedażą przez nie kopalni na 
półwyspie Kassandra przedsiębiorstwu Ellinikos Chrysos

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do komunikatów o wszczęciu przez Komisję dochodzenia w sprawie legalności 
sprzedaży przez państwo greckie kopalni na półwyspie Kassandra przedsiębiorstwu Ellinikos 
Chrysos za 11 milionów euro, składający petycję podkreśla, że podejrzenia co do udzielenia 
pomocy przyznawanej przez państwo są nieuzasadnione. Składającego petycję nie przekonują 
argumenty, iż doszło do naruszenia interesu publicznego i podatników, a kopalnie sprzedano 
znacznie poniżej ich rzeczywistej wartości rynkowej. Zaznacza on, że kopalnie zapewniają 
pracę ponad 2.400 rodzinom na przedmiotowym obszarze, a ich zamknięcie miałoby 
katastrofalne skutki z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego tego terenu. 
Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań w celu 
zapewnienia zachowania obecnego stanu rzeczy oraz zapobieżenia likwidacji miejsc pracy 
miejscowej ludności i pogorszeniu sytuacji ekonomicznej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Składający petycję, przedstawiciel Stowarzyszenia Pracowników Kopalni na półwyspie 
Kassandra, kwestionuje skargę (złożoną przez skarżącego, który pragnie zachować 
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anonimowość), w której stwierdza się, że przedsiębiorstwo Ellinikos Xrysos otrzymało 
pomoc państwa w kilku formach: - ceny poniżej wartości rynkowej, za jaką przedsiębiorstwo
Ellinikos Xrysos nabyło kopalnie na półwyspie Kassandra od państwa greckiego
z pominięciem procedury przetargu publicznego; - uchylenia wymogu zapłaty podatku 
rejestracyjnego i wszystkich pozostałych podatków; oraz - obniżenia kosztów obsługi 
prawnej, opłat notarialnych i innych opłat faktoringowych. Według składającego petycję 
zarzuty poczynione w rzeczonej skardze są fałszywe, ponieważ brak procedury przetargowej 
sam w sobie nie dowodzi, że przyznano zakazaną pomoc państwa, a rzeczone wyłączenia są 
objęte zasadą de minimis. Składający petycję przekonuje też, że cena sprzedaży została 
ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi wolnej konkurencji, a na cenę aktywów 
zbywanego przedsiębiorstwa znacząco wpłynęła długa przerwa w prowadzeniu działalności 
górniczej. Na koniec stwierdza on, że zawarcie umowy sprzedaży ocaliło 600 bezpośrednich
i 1800 pośrednich miejsc pracy. Składający petycję wyraża zdecydowane poparcie dla status 
quo w kopalniach na półwyspie Kassandra.

Ellinikos Xrysos S.A. to przedsiębiorstwo górnicze, właściciel kopalni na półwyspie 
Kassandra, które mieszczą się w prefekturze Chalkidiki w północnej Grecji. W 1996 roku
kopalnie na półwyspie Kassandra zostały sprzedane przedsiębiorstwu TVX Ellas w ramach 
przetargu publicznego za równowartość 32 milionów euro. Po tym, jak w 2002 roku grecka 
Rada Stanu anulowała pozwolenia TVX Ellas na realizację przedsięwzięcia górniczego, jego 
właściciel, kanadyjskie przedsiębiorstwo górnicze, wstrzymał finansowanie. Posunięcie to 
spowodowało, że TVX Ellas złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. W dniu 12 grudnia
2003 r. kopalnie na półwyspie Kassandra zostały przekazane przez TVX Ellas państwu
greckiemu za kwotę 11 milionów euro na podstawie warunków zawartego przez nie 
porozumienia pozasądowego. W tym samym dniu państwo greckie sprzedało kopalnie na 
półwyspie Kassandra przedsiębiorstwu Ellinikos Xrysos za 11 milionów euro. Tej drugiej 
sprzedaży dokonano bez przejrzystego i otwartego przetargu publicznego czy wyceny 
przekazywanych aktywów przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę.
W dniu 9 lipca 2007 r. Komisja otrzymała skargę w związku ze sprzedażą kopalni na 
półwyspie Kassandra przedsiębiorstwu Ellinikos Xrysos. Po otrzymaniu tej skargi Komisja 
zwróciła się do władz greckich o przekazanie szczegółowych informacji na temat sprzedaży.
W dniu 10 grudnia 2008 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania 
wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz Ellinikos 
Xrysos1. Procedura ta ma na celu ustalenie, czy sprzedaż kopalni na półwyspie Kassandra
przedsiębiorstwu Ellinikos Xrysos obejmuje elementy pomocy państwa, a jeśli tak, czy są one 
zgodne z zasadami wspólnego rynku. Komisja wyraziła pewne wątpliwości co do sprzedaży, 
ponieważ nie została ona zorganizowana w formie otwartego i bezwarunkowego zaproszenia 
do składania ofert przy niezależnej wycenie wartości rynkowej aktywów kopalni. Decyzja 
Komisji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 10 marca 2009 r. w celu 
wezwania wszystkich zainteresowanych stron do przedkładania ich opinii i argumentów,
a także wszystkich dostępnych informacji, tak aby umożliwić Komisji ukończenie oceny.

Służby Komisji kilkakrotnie spotkały się z przedstawicielami władz greckich oraz Ellinikos 
Xrysos. Od marca 2009 r. zainteresowane strony przedkładały informacje dodatkowe 
dotyczące sprzedaży. 

                                               
1 Dz.U. C 56 z 10.3.2009, s. 45.
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Wniosek
Na tym etapie Komisja nie przyjęła jeszcze ostatecznego stanowiska w przedmiotowej 
sprawie, ponieważ toczy się formalna procedura dochodzeniowa.


