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Suġġett: Petizzjoni 0253/2000, imressqa minn Michael Angelopoulos (ta' nazzjonalita' 
Griega), dwar is-sensja lil 188 impjegat ta' SY.EL.AE fertiliser 

1. Sommarju tal-petizzjoni 

F'Settembru 1999, 188 impjegat sfaw mogħtijin is-sensja mill-impriża msemmija, li kienet 
inkluża f'wieħed mill-programmi ta' appoġġ tal-Fond Soċjali. Fl-istess waqt, tħabbar li l-
impriża, waħda mis-sussidjarji ta' Agrotiki Trapeza (il-Bank Agrikolu) li huwa tal-Istat, kienet 
se tingħalaq b'mod definittiv. Il-petizzjonant jirritjeni li l-impreża inqalgħet mhux minħabba 
raġunijiet ambjentali jew ekonomiċi kif intqal imma minħabba raġunijiet politiċi biss (inklużi 
l-prezzijiet dejjem jogħlew tal-art fl-inħawi).  Il-pettizjonant jirritjeni li dan jikkostitwixxi 
infrazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE inkluża d-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KEE dwar is-sensji 
kollettivi, il-Karta Soċjali tal-Ewropa u d-deċiżjoni tal-Kunsill 83/156/KEE dwar il-kompiti 
tal-Fond Soċjali Ewropew. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jagħti appoġġ morali 
fil-forma ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensji kollettivi u jitlob li jagħmel 
rappreżentazzjonijiet lill-Gvern Grieg bil-għan li tirrisolva ruħha l-qagħda serja tal-ħaddiema 
wara li sfaw issensjati. 

2. Ammissibilità 

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Settembru 2001. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura). 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-15 ta' Marzu 2001. 

"Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar is-sensja ta' 188 ħaddiem minn kumpanija xolta mingħajr 
ebda konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-ħaddiema minn min kien iħaddihom, bl-iskop li 
jintlaħaq ftehim. 
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Il-mistoqsija bażika hija dwar l-esklużjoni indiretta mill-proċedura ta' konsultazzjoni tal-
ħaddiema affettwaw bil-għeluq ta' kumpanija meta dan ikun riżultat ta' ordni ta' qorti. 
 
Wara l-emenda għal-Liġi 1387/1983 u t-tħassir tal-Artikolu 2c tal-istess liġi bl-Artikolu 16 
tal-Liġi 2736/1999, id-Direttiva 98/59/KE li tikkodifika l-arranġamenti għal sensji kollettivi 
ġie trasposta, fil-prinċipju, fil-Greċja, u dan ukoll għal dak li għandu x'jaqsam mal-ħaddiema 
ssensjati wara l-għeluq ta' kumpannija b'riżultat ta' ordni tal-qorti. 
 
B'danakollu, l-Artikolu 5 tal-Liġi 1387/1983, kif emendat bl-Artikolu 15 tal-Liġi 2736/1999, 
ma jolqotx l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardjaw il-konsultazzjoni mar-
rappreżentanti tal-ħaddiema għas-sensja kollettiva li għaliha sar riferiment aktar ’il fuq. Fl-
assenza ta' proċedura xierqa, il-konsultazzjoni in kwestjoni, għad illi legalment tassattiva, fil-
fatt ma kienet xejn aktar minn formalità u ma kienx possibbli li jsir proċess veru u proprju ta' 
proposti u kontroproposti bejn il-partijiet ikkonċernati bil-għan li jkunu skansati s-sensji jew 
ma jkunx hemm daqstant minnhom u b'hekk jittaffew il-konsegwenzi permezz ta' miżuri 
soċjali li jmorru f'każijiet bħal dawn. 
 
In-non-konformità tal-leġiżlazzjoni Griega mad-dritt Komunitarju ġiet riżolta permezz ta' 
dispożizzjoni ġdida, il-Liġi 2874/2000 (FEK 186/A/29.12.00) li l-Artikolu 5(1) tagħha 
jestendi l-konsultazzjonijiet mar-rappreżentanti tal-ħaddiema f'każijiet ta' sensji kollettivi 
għall-ħaddiema li l-kuntratt tagħhom safa tterminat minħabba l-għeluq tal-kumpannija wara 
ordni preċedenti tal-qorti. 
 
B'konsegwenza ta' dan, il-leġiżlazzjoni Griega għandha titqies, fil-prinċipju, bħala li 
tottempera ruħha mad-dritt Komunitarju. 
 
Inoltre, skont l-informazzjoni miksuba mill-awtoritajiet Griegi, il-kumpanija in kwestjoni ma 
jidhirx li rċeviet xi għamla ta' finanzjament mill-Fond Soċjali Ewropew bħala parti mill-
inizjattiva għall-ħolqien tal-impjiegi li tinstab fil-Programm Operattiv għat-Taħriġ Kontinwat 
u l-Promozzjoni tal-Impjiegi 1994-1999." 

4. Risposta kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta' Ottubru 2001. 

"L-avukat tal-petizzjonant, is-Sur Michelis Angelopoulos, bagħat aktar informazzjoni lill-
Parlament fit-30 ta' Mejju 2001 dwar il-petizzjoni. 
 
Id-Direttorat-Ġenerali għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali għarbel din id-dokumentazzjoni u 
kkonkluda li, wara l-adozzjoni tal-Liġi 2874/2000 tad-29 ta' Diċembru 2000, il-liġi Griega 
issa hija konformi mad-dritt Komunitarju. L-Artikolu 9 ta' din il-liġi bidel id-dispożizzjonijiet 
li kien in forza dwar is-sensji kollettivi fil-kuntest ta' ordni tal-qorti.  
 
Konsegwentement għal din il-bidla fil-liġi, issa hija meħtieġa proċedura ta' konsultazzjoni 
speċifika meta impriża tagħlaq b'riżultat ta' ordni tal-qorti. 
 
B'riżultat ta' dan, jekk ir-rappreżentanti tal-ħaddiema ma jiġux ikkonsultati, ukoll meta s-
sensji jkunu dovuti għal ordni tal-qorti, tkun seħħet infrazzjoni tal-leġiżlazzjoni interna li 
tittrasponi d-Direttiva tal-98/59/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar is-sensji kollettivi. Il-qrati 
nazzjonali għalhekk għandhom jirriżolvu kwalsiasi tilwima li tista' tiġi wara. 
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Għal dak li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni addizzjonali msemmija aktar ’il fuq dwar il-
kwestjoni tal-appoġġ finanzjarju mill-Fond Soċjali Ewropew għall-attivitajiet ta' din l-
impriża, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Griegi relevanti u talbet id-dettalji dwar din il-
kwestjoni." 

5. Konferma bil-miktub li waslet nhar it- 22 ta' April 2002, ta' l-informazzjoni mogħtija 
oralment mill-Kummissjoni waqt il-laqgħa tas-17 sat-18 ta' April 2002. 

"Wara l-informazzjoni addizzjonali dwar il-kwestjoni tal-appoġġ finanzjarju mill-Fond 
Soċjali Ewropew għall-attivitajiet ta' din l-impriża, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet 
Griegi relevanti u talbet id-dettalji dwar din il-kwestjoni. 
 
Ir-risposta tal-awtoritajiet Griegi tikkonferma li ma kien hemm l-ebda appoġġ finanzjarju 
mill-Fond Soċjali Ewropew għall-ħolqien ta' impjiegi f'din l-impriża." 
 
6. Risposta kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar l-14 ta' Ottubru 2002 
 
Il-proġett tal-promozzjoni tal-impjiegi favur il-kumpanija SY EL S.A. ġie adottat għall-
finazjament mill-Kumitat tal-Monitoraġġ tal-Programm Operattiv "Taħriġ Kontinwat u 
Promozzjoni tal-Impjiegi" fil-qafas tal-iskema għall-promozzjoni tal-impjiegi tal-OAED 
skond il-Qafas Grieg ta' Appoġġ tal-Komunità 1994-1999. 
 
Wara li ġiet ippreżentata l-petizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni, bl-ittra tagħhom numru 
7042 tal-11 ta' Lulju 2001, talbu lis-servizzi kompetenti tal-Ministeru tax-Xogħol, li kien qed 
jaġixxi bħala kap tal-Kumitat tal-Monitoraġġ tal-Programm Operattiv, tagħrif dettaljat dwar 
ir-rispett lejn il-kondizzjonijiet għall-għoti ta' finanzjament ESF lill-kumpannija "SY.EL 
S.A.".   
 
Il-Ministeru tax-Xogħol wieġeb bl-ittra numru 4239 tal-10 ta' Settembru 2001 li: 
 

- Fl-1997, is-SY.EL S.A. ngħatat, permezz tal-OAED, fil-vesti ta' benefiċjarja finali, 
ammont totali ta' 1,190,755,000 GDR biex tiffinanzja l-promozzjoni tal-impjieg ta' 428 
persuna għal żmien 24 xahar. Dan il-proġett ġie approvat skont ir-regoli u r-regolamenti 
tal-iskema għall-assistenza għall-impjiegi tal-OAED. 
 
- F'Ġunju 2000, l-OAED qiset li l-kondizzjonijiet għall-finanzjament ESF ma kinux ġew 
kompletament sodisfatti u talbet lill-Ministeru tax-Xogħol, u bl-ittra numru 790 tat-30 ta' 
Ġunju 2000, jeskludi l-baġit kollu kemm hu li kien allokat għal dan il-proġett mill-
Programm Operattiv, u għalhekk teskludih mill-finanzjament ESF. Inolter, is-servizzi tal-
OAED infurmaw lill-Ministeru wkoll li skont deċiżjoni tal-bord amministrattiv tagħha l-
proġett kellu jkun iffinanzjat biss b'riżorsi naturali. 

 
Bħala konklużjoni, skont l-informazzjoni li rċieva l-Ministeru tax-Xogħol u l-ittra ta' 
konferma tal-OAED (ittra numru 968 tat-30 ta' Awwissu 2001 lill-Ministeru) l-assistenza 
għall-impjiegi ESF totali li ngħatat lill-kumpanija benefiċjarja msemmija aktar ’il fuq ġiet 
retroattivament eskluża mill-Programm Operattiv imsemmi aktar ’il fuq, skont is-CSF Grieg 
1994-1999. 
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Għalhekk, meta titqies il-konferma formali mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti li l-
finanzjament ESF ġie totalment eskluż minn dan il-proġett, il-Kummissjoni jidhrilha li ma 
għandhiex l-awtorità tieħu aktar passi fir-rigward ta' din il-petizzjoni. 
 
7. Risposta kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar it- 3 ta' Frar 2004 
 
"Skont informazzjoni ppreżentata dan l-aħħar mill-petizzjonant, il-każ għandu jinstema' mill-
Qorti Suprema Griega (Arios Pagos) fi Frar 2004. Id-deċiżjoni x'aktarx tingħata fit-tieni nofs 
tal-2004. 
 
Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet infurmat dwar kull żvilupp dwar dan 
il-każ."  
 
8. Risposta kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar is-17 ta' Novembru 2004 
 
Il-Kummissjoni talbet mingħand il-petizzjonant id-dettalji tal-iżviluppi ulterjuri dwar it-
tilwima li hemm quddiem il-Qorti Suprema Griega (Arios Pagos). Sa issa, għadha ma rċeviet 
l-ebda risposta. 
 
Ma hijiex sejra ma żżommx lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet infurmat dwar l-iżviluppi li jista' 
jkun hemm. 
 
9. Risposta kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta' Ġunju 2009. 
 
Il-petizzjoni 

 
F'Ġunju 2008, il-petizzjonant informa lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet bir-riżultati tal-
proċediment fil-qorti nazzjonali u talab li titkompla d-diskussjoni fi plenarja tal-każ in vista ta' 
possibbli intervent politiku mill-PE. 
 
L-isfond 
 
Il-fabbrika Griega SY.EL.AE li kienet tipproduċi fertilizzant artifiċjali ssensjat 188 ħaddiem 
f'Settembru 1999. Ingħad li l-fabbrika kienet il-benefiċjarja ta' programm tal-Fond Soċjali 
Ewropew. Fiż-żmien li sar s-sensji, ingħad li l-fabbrika (li kienet sussidjarja at' "Agrotiki 
Trapeza", bank tal-Istat) kienet se tingħalaq għalkollox minħabba raġunijiet ambjentali u 
ekonomiċi. Il-petizzjonant allega li l-fabbrika fil-fatt kienet ingħalqet minħabba raġunijiet 
oħrajn (eż., iż-żjieda fil-prezzijiet tal-artijiet fl-inħawi). Allega li kien hemm infrazzjoni tad-
Direttiva 98/59/KE dwar is-sensji kollettivi, tal-Karta Soċjali Ewropea u tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 83/156/KEE dwar il-kompiti tal-Fond Soċjali Ewropew. Il-petizzjonant talab għall-
appoġġ morali tal-Parlament Ewropew fil-forma ta' riżoluzzjoni għal dak li għandu x'jaqsam 
mas-sensji kollettivi u li jinfluwixxi fuq il-gvern Grieg dwar il-qagħda gravi tal-impjegati 
ssensjati. 
 
Il-petizzjoni ġiet iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Settembru 2000. Il-Kummissjoni fil-
komunikazzjonijiet tagħha mal-Parlament ikkonfermat li għad illi kien hemm diskrepanza 
bejn ir-regoli nazzjonali ta' traspożizzjoni u d-Direttiva 98/59/KE fl-imgħoddi, il-liġi Griega l-
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"ġdida" (2874/2000) eliminat din il-problema. Għalhekk qiegħed jiġi ttamat li l-proċediment 
ġudizzjarju nazzjonali jieħu dan in kunsiderazzjoni. Inoltre, ikkjarifikat li l-fabbrika ma 
ngħatat l-ebda sussidju mill-programmi operattivi tal-Fond Soċjali Ewropew. Il-Kummissjoni 
tal-Petizzjonijiet adottat riżoluzzjoni fit-30 ta' Novembru 20041. 
 
Sadattant inbdew proċedimenti ġudizzjarji mill-ħaddiema ssensjati fil-Greċja, u l-każ 
tagħhom ġie quddiem il-Qorti Suprema Griega (Areios Pagos) fi Frar 2004. Il-petizzjonant 
informa lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet b'ittra ddatata l-21 ta' Mejju 2008 li fid-deċiżjoni tagħha 
tat-30 ta' Mejju 2006, il-Qorti Suprema rrikonoxxiet l-argumenti tal-ħaddiema b'mod komplet 
u ddikjarat is-sensji illegali u ordnat lill-Qorti tal-Appell tikkoreġi d-deċiżjoni preċedenti 
tagħha. Dan sar sena wara (31 ta' Lulju 2007) u min kien iħaddimhom kien obbligat iħallas 
kumpens ta' sitt xhur f'pagi lill-impjegati ssensjati.  
 
Għad illi l-ħaddiema legalment rebħu l-każ, xorta ma humiex sodisfatti bir-reazzjoni tal-
Gvern Grieg. F'każijiet analogi, meta kumpanija tal-Istat tingħalaq wara deċiżjoni tal-gvern, l-
impjegati ssensjati jingħataw impjieg ieħor permezz ta' abbozz (l-abbozz tar-ri-impjieg) 
ippreżentat mill-gvern lill-Parlament Grieg. Il-petizzjonant qed jallega li ladarba l-għeluq kien 
frott deċiżjoni politika, kien obbligu tal-gvern li jressaq tali abbozz. Imma għad illi l-Qorti 
Suprema rrikonoxxiet li ma kienx hemm raġuni vera għall-għeluq, il-gvern s'issa rrifjuta li 
jagħmel dan. L-uniku pass min-naħa tal-gvern kien jikkonsisti f'għajnuna speċjali tal-qgħad 
(500 ewro) għall-ħaddiema ssensjati fl-1999 li kienu l-akbar fl-età għal perijodu inizjali ta' 3 
snin, li mbagħad iġġedded għal sentejn oħra fl-2003 wara ittra mis-Sur Pat Cox u żjara mill-
Kumitat tal-Petizzjonijiet. 
 
Fl-aħħar sottomissjoni tiegħu (li waslet f'Ġunju 2008), il-petizzjonant talab għal aktar appoġġ 
u biex issir l-implimentazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tat-30 ta' 
Novembru 2004. Talab ukoll li jippreżenta l-każ quddiem il-plenarja in vista tad-deċiżjonijiet 
reċenti tal-qorti Griega. 
 
Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 
 
Wara li eżaminat l-informazzjoni mogħtija fl-aħħar petizzjoni (Ġunju 2008), id-deċiżjoni tal-
2006 tal-Qorti Suprema u d-deċiżjoni sussegwenti tal-2007 tal-Qorti tal-Appell għalqu l-
kwestjoni legali marbuta mas-sensji kollettivi b'mod sodisfaċenti. Dan ġie wkoll rikonoxxut 
mill-petizzjonant. Id-deċiżjoni jidhru li huma in linja mad-dritt Komunitarju.  
 
Dwar ix-xewqa ta' impjieg ġdid band' oħra jew ta' liġi għal benefiċċji estiżi tal-qgħad, għandu 
jingħad li d-Direttiva 98/59/KE dwar is-sensji kollettivi ma fiha l-ebda dispożizzjoni dwar il-
konsegwenzi legali, inklużi rimedji f'każijiet ta' nuqqas ta' rispett tar-regoli tad-Direttiva. 
Jinkombi fuq il-kompetenzi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali skont il-Premess (3) tad-Direttiva li 
tistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi, il-proċeduri u l-miżuri intiżi biex itaffu l-konsegwenzi. 
Id-Direttiva tirrikjedi biss fl-Artikolu 6 li "l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
                                                 
1 "Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jifhem li l-Greċja, bħal pajjiżi oħra, għandha problemi serji ta' 
qgħad. B'danakollu, ladarba kien il-gvern li ħa d-deċiżjoni minħabba raġunijiet li ma 
għandhom xejn x'jaqsam la mal-ekonomija u lanqas mal-ambjent, u mingħajr ma kkonsulta 
mal-ħaddiema (liema aġir jikkostitwixxi infrazzjoni flagranti tad-Direttiva 98/59/KE), il-
Kumitat iqis ukoll li għandu jkun il-gvern li jsib soluzzjoni." 
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proċedimenti ġudizzjarji u/jew amministrattivi għall-infurzar tal-obbligi skont id-Direttiva 
jkunu disponibbli għar-rappreżentanti tal-ħaddiema u/jew għall-ħaddiema". Billi d-Direttiva 
għandha l-għan li tapprossimatizza l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri għall-armonizzazzjoni 
parzjali, id-dispożizzjonijiet li ma humiex inklużi fid-Direttiva (bħalma huma s-sanzjonijiet 
jew il-konsegwenzi) jidħlu fl-ambitu tal-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. 
 
Konklużjoni  
 
La darba jidher li l-kwestjoni legali ġiet riżolta in linja mad-dritt Komunitarju mill-qrati 
Griegi u li t-talba rimanenti għandha tiġi deċiża f'livell nazzjonali, il-Kummissjoni ma tarax li 
hemm lok għal aktar intervent għan-nom tal-petizzjonant. 


