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Ref.: Petiția nr. 1833/2008, adresată de Ioannis Asteriou, de cetățenie elenă, în 
numele Asociației lucrătorilor din minele Kassandra (Somatia Metallion 
Kassandras), însoțită de 2 semnături, privind suspiciunea ajutorului de stat 
acordat în cazul vânzării minelor Kassandra de către statul grec companiei 
Ellinikos Chrysos.

1. Rezumatul petiției

Făcând referire la anunțurile conform cărora Comisia a lansat o anchetă privind legalitatea 
vânzării minelor Kassandra de către statul grec companiei Ellinikos Chrysos pentru 11 
milioane de euro, petiționarul subliniază că suspiciunile privind acordarea de ajutor de stat în 
această tranzacție sunt nefondate. Petiționarul nu crede că argumentele care se referă la 
prejudiciile aduse interesului public și contribuabililor și vânzarea minelor la un preț care nu 
se încadrează în valoarea reală sunt solide. Petiționarul subliniază că minele oferă locuri de 
muncă pentru mai mult de 2 400 de familii din zonă și că închiderea acestora ar fi 
dezastruoasă pentru dezvoltarea socială și economică a zonei. Prin urmare, petiționarul 
solicită Parlamentului European să intervină pentru a asigura că situația existentă se menține 
și să prevină subminarea forței de muncă locale și a situației economice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Petiționarul, Asociația lucrătorilor din minele Kassandra, contestă o plângere (depusă de un 
reclamant care dorește să-și păstreze anonimatul) prin care susține că întreprinderea Ellinikos 
Xrysos a beneficiat de o serie de ajutoare de stat, sub forma: unui preț sub valoarea pieței, la 
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care Ellinikos Xrysos a achiziționat minele Kassandra de la statul grec, fără o procedură de 
licitație publică; - unei derogări de la obligația de a plăti taxa de înregistrare sau alte taxe; și a
unei reduceri a taxelor pentru avocați, notari sau alți factori. Potrivit petiționarului, acuzațiile 
făcute în plângerea respectivă sunt false, deoarece lipsa unei proceduri de licitație nu 
reprezintă în sine o dovadă a acordării unui ajutor de stat ilegal, iar scutirile în cauză sunt 
acoperite de norma de minimis. Petiționarul susține, de asemenea, că prețul de vânzare a fost 
stabilit în conformitate cu normele privind concurența liberă și că prețul activelor 
întreprinderii transferate a fost influențat în mod semnificativ de o întrerupere de lungă durată 
a operațiunilor miniere. În cele din urmă, petiționarul afirmă că încheierea contractului de 
vânzare a salvat 600 de locuri de muncă directe și 1 800 indirecte. Petiționarul își exprimă 
susținerea puternică pentru status quo-ul minelor Kassandra.
Ellinikos Xrysos S.A. este o societate minieră care deține minele Kassandra, situate în 
prefectura Halkidiki din nordul Greciei. În 1996, minele Kassandra au fost vândute prin 
licitație publică societății TVX Ellas, pentru echivalentul a 32 de milioane de euro. În urma 
anulării de către Consiliul de Stat al Greciei a autorizațiilor pentru proiectele miniere ale TVX 
Ellas în 2002, proprietarul acesteia, o societate minieră canadiană, a întrerupt finanțarea. 
Acest lucru a determinat declarația de faliment a TVX Ellas. La 12 decembrie 2003, minele 
Kassandra au fost transferate de la TVX Ellas către statul grec, la prețul de 11 milioane de 
euro, pe baza unei înțelegeri extrajudiciare între cele două părți. În aceeași zi, statul grec a 
vândut minele Kassandra societății Ellinikos Xrysos, la prețul de 11 milioane de euro. A doua 
vânzare a fost încheiată în lipsa unei licitații publice transparente și deschise sau a unei 
evaluări independente a valorii activelor vândute.

La 9 iulie 2007, Comisia a primit o plângere cu privire la vânzarea minelor Kassandra către 
Ellinikos Xrysos. În urma acestei plângeri, Comisia a solicitat autorităților elene informații 
detaliate referitoare la această vânzare. La 10 decembrie 2008, Comisia a adoptat decizia de a 
iniția procedura formală de investigație cu privire la presupusul ajutor de stat în favoarea 
Ellinikos Xrysos1. Această procedură vizează să stabilească dacă vânzarea minelor Kassandra 
către Ellinikos Xrysos conține elemente de ajutor de stat și, în caz afirmativ, dacă aceste 
elemente sunt compatibile cu piața comună. Comisia și-a exprimat anumite dubii cu privire la 
vânzarea respectivă, având în vedere faptul că aceasta nu a fost organizată în contextul unei 
licitații deschise și necondiționate sau al unei evaluări independente a valorii de piață a 
activelor minelor. Decizia Comisiei a fost publicată la 10 martie 2009 în Jurnalul Oficial și a 
invitat toate părțile interesate să-și prezinte punctele de vedere și argumentele, precum și toate 
informațiile pe care le au la dispoziție, astfel încât Comisia să-și poată încheia evaluarea.

Serviciile Comisiei s-au întâlnit în repetate rânduri cu reprezentanți ai autorităților elene și ai 
Ellinikos Xrysos. Din luna martie 2009, părțile interesate au furnizat informații suplimentare 
cu privire la această vânzare.
Concluzie

În această etapă, Comisia nu dispune de o opinie finală asupra cazului, având în vedere că 
procedura de investigație este în curs de derulare.

                                               
1 JO C 56, 10.3.2009, p. 45.


