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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW 

Dotyczy: Petycji nr 0253/2000, którą złożył  Michael Angelopoulos, obywatel Grecji, 
w sprawie zwolnienia 188 pracowników fabryki produktów chemicznych 
„SY.EL.AE”.  

1. Streszczenie petycji 

W grudniu 1999 r. wymieniona powyżej fabryka, która uczestniczyła w jednym z programów 
wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, zwolniła 188 pracowników. Podano 
wówczas do wiadomości, że fabryka będąca jednostką krajowego banku rolnego „Agrotiki 
Trapeza”, zostanie definitywnie zamknięta. Składający petycję stwierdza, że fabryka została 
zamknięta nie z powodów związanych z ochroną środowiska lub z przyczyn ekonomicznych, 
jak to uzasadniano, lecz wyłącznie z powodów politycznych (w szczególności z powodu 
wzrostu cen podstawowych w tym sektorze). Według składającego petycję w opisanej 
powyżej sprawie występuje naruszenie aktów prawa wspólnotowego, a w szczególności 
dyrektywy 98/59/WE dotyczącej zwolnień zbiorowych i Europejskiej Karty Społecznej oraz 
decyzji Rady 83/156/EWG dotyczącej zadań Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Składający petycję wnioskuje do Parlamentu Europejskiego o moralne wsparcie poprzez 
złożenie projektu rezolucji w sprawie zwolnień zbiorowych oraz zaapelowanie do rządu 
greckiego o wyjaśnienie poważnej sytuacji, w jakiej znajdują się zwolnieni pracownicy. 

2. Dopuszczalność 

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 14 września 2001 r. Na mocy art. 175 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji. 

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 marca2001 r. 

Składający petycję podnosi problem zwolnienia 188 pracowników przedsiębiorstwa w stanie 
likwidacji bez przeprowadzenia przez pracodawcę konsultacji z przedstawicielami 
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pracowników w celu osiągnięcia porozumienia. 
 
W sposób pośredni istota sprawy dotyczy wyłączenia procedury konsultacji z pracownikami, 
którzy są bezpośrednio dotknięci zaprzestaniem działalności przez przedsiębiorstwo, jeżeli 
następuje ono w wyniku decyzji sądowej. 
 
W wyniku zmiany, a następnie skreślenia art. 2c ustawy 1387/1983 i zastąpienia go art. 16 
ustawy 2736/1999 dyrektywa kodyfikująca 98/59/WE dotycząca zwolnień zbiorowych 
została zasadniczo transponowana w Grecji, również w odniesieniu do pracowników 
zwolnionych z powodu zamknięcia przedsiębiorstwa w wyniku decyzji sądowej. 
 
Niemniej jednak art. 5 ustawy 1387/1983 zmienionej art. 15 ustawy 2736/1999 nie określa 
stosowania zasad dotyczących konsultacji z przedstawicielami pracowników w odniesieniu do 
zwolnienia grupowego pracowników, o którym mowa powyżej. Wobec braku odpowiedniej 
procedury przedmiotowa konsultacja, nawet jeżeli jest obowiązkowa z mocy prawa, 
okazywała się zwykłą formalnością bez możliwości uruchomienia prawdziwego procesu 
wymiany propozycji między zainteresowanymi stronami w celu uniknięcia lub zmniejszenia 
zakresu zwolnień zbiorowych oraz złagodzenia ich konsekwencji poprzez wykorzystanie 
towarzyszących im środków socjalnych. 
 
Powyższy brak zgodności ustawy greckiej z prawem wspólnotowym został uregulowany 
przez przyjęcie nowej ustawy 2874/2000 (FEK 186/A/29.12.00), która w przypadku zwolnień 
grupowych rozszerza procedurę konsultacji z przedstawicielami pracowników przewidzianą 
w art. 5 ust. 1 wspomnianej ustawy na pracowników, których umowy zostały rozwiązane 
z powodu zamknięcia przedsiębiorstwa w wyniku decyzji sądowej. 
 
W konsekwencji ustawodawstwo greckie należy zasadniczo uważać za zgodne z prawem 
wspólnotowym. 
 
Ponadto zgodnie z informacjami uzyskanymi w tej kwestii przez właściwe władze greckie, 
nie wydaje się, aby przedmiotowe przedsiębiorstwo korzystało z finansowania 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Nowe Miejsca Pracy 
przewidzianego w Programie Operacyjnym – Kształcenie Ustawiczne i Promocja 
Zatrudnienia w latach 1994-1999. IV. 

4. Komunikat uzupełniający Komisji otrzymany w dniu 19 października 2001 r. 

W dniu 30 maja 2001 r. radca prawny składającego petycję, pan Michelis Angelopoulos, 
skierował do Parlamentu Europejskiego informację uzupełniającą do petycji. 
 
Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji, dokonanej przez służby DG ds. 
Zatrudnienia i Spraw Społecznych, można wywnioskować, że ustawodawstwo greckie jest 
zgodne z prawem wspólnotowym po przyjęciu ustawy 2874/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r., 
której art. 9 zmienił przepisy obowiązujące do tego dnia w sprawie zwolnień zbiorowych 
wynikających z decyzji sądowej.  
 
Wprowadzona zmiana ustawodawstwa narzuca osobną procedurę konsultacji, jeżeli 
przedsiębiorstwo zostaje zamknięte w wyniku decyzji sądowej. 
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W konsekwencji niewywiązanie się z obowiązku konsultacji z przedstawicielami 
pracowników, nawet jeżeli zwolnienia następują na podstawie decyzji sądowej, stanowi 
naruszenie ustawy wewnętrznej transponującej dyrektywę Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 
1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 
zwolnień grupowych. Rozwiązywanie wszelkich kwestii spornych, które z niej wynikają, 
należy zatem do sądu krajowego. 
 
Ponadto w następstwie wspomnianej informacji uzupełniającej oraz w odniesieniu do 
ewentualnego udziału finansowego Europejskiego Funduszu Społecznego w działaniach 
realizowanych w przedmiotowym przedsiębiorstwie, służby Komisji skierowały pismo do 
właściwych władz greckich, aby poznać wszystkie szczegóły w tej sprawie. V. 

5. Potwierdzenie na piśmie informacji udzielonych ustnie przez Komisję podczas 
posiedzenia w dniach 17 – 18 kwietnia 2002 r., otrzymane w dniu 22 kwietnia 2002 r.: 

W związku z informacją uzupełniającą dotyczącą ewentualnego udziału finansowego 
Europejskiego Funduszu Społecznego w działaniach realizowanych w przedmiotowym 
przedsiębiorstwie, służby Komisji skierowały pismo do właściwych władz greckich, aby 
poznać wszystkie szczegóły w tej sprawie. 
 
W odpowiedzi skierowanej do Komisji Europejskiej władze greckie potwierdziły, że żadna 
pomoc na rzecz zatrudnienia w przedmiotowym przedsiębiorstwie nie była finansowana 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. VI. 
 
6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 14 października 2002 r. 
 
Projekt promocji zatrudnienia na rzecz spółki SY.EL S.A. został zatwierdzony w celu 
przyznania finansowania przez komitet monitorujący programu operacyjnego „Kształcenie 
Ustawiczne i Promocja Zatrudnienia” w ramach systemu pomocy na rzecz promocji 
zatrudnienia zgodnie z wspólnotowymi ramami wsparcia na lata 1994-1999 w odniesieniu do 
Grecji. 
 
W następstwie złożenia petycji służby Komisji – w piśmie nr 7042 z dnia 11 lipca 2001 r. – 
skierowały wniosek do właściwych służb ministerstwa pracy pełniących funkcję 
przewodniczącego komitetu monitorującego programu operacyjnego o przekazanie 
szczegółowych informacji dotyczących warunków finansowania przyznanego przez EFS 
spółce „SY.EL S.A.”.   
 
Ministerstwo Pracy udzieliło odpowiedzi w piśmie nr°4239 z dnia 10 września 2001 r., 
zgodnie z którym: 
 

- W 1997 r. SY.EL S.A. otrzymała za pośrednictwem OAED (grecki krajowy urząd pracy), 
jako beneficjent końcowy, kwotę 1 190 755 000 GDR na sfinansowanie promocji 
zatrudnienia wśród 428 osób przez okres 24 miesięcy. Niniejszy projekt został 
zatwierdzony zgodnie z przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi systemu pomocy 
na rzecz zatrudnienia OAED. 
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- W czerwcu 2000 r., uznając, że nie wszystkie warunki finansowania ze środków EFS 
zostały spełnione, OAED zwrócił się do Ministerstwa Pracy, w piśmie nr 790 z dnia 
30 czerwca 2000 r., o wyłączenie całkowitego budżetu przyznanego na niniejszy projekt 
z programu operacyjnego, a w konsekwencji uniemożliwienie mu dostępu do finansowania 
ze środków EFS. Ponadto służby OAED powiadomiły Ministerstwo, że zgodnie z decyzją 
zarządu projekt będzie finansowany wyłącznie ze środków krajowych. 

 
Podsumowując, zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Ministerstwo Pracy i pismem 
potwierdzającym OAED (pismo nr 968 z dnia 30 sierpnia 2001 r. skierowane do 
Ministerstwa), całkowita kwota pomocy na rzecz zatrudnienia przyznana przez EFS ww. 
spółce będącej beneficjentem została wycofana z mocą wsteczną z programu operacyjnego, 
o którym mowa powyżej, zgodnie ze wspólnotowymi ramami wsparcia na lata 1994-1999 
w odniesieniu do Grecji. 
 
W konsekwencji, biorąc pod uwagę formalne potwierdzenie dostarczone przez właściwe 
władze, zgodnie z którym finansowanie przyznane z EFS zostało w całości wycofane 
z projektu, Komisja uważa, że nie może podjąć żadnych dodatkowych czynności w związku 
z niniejszą petycją. VII. 
 
7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lutego 2004 r. 
 
Według informacji dostarczonych ostatnio przez składającego petycję rozprawa przed 
greckim Sądem Najwyższym (Arios Pagos) w przedmiotowej sprawie odbędzie się w lutym 
2004 r. Wyrok powinien zapaść w drugim półroczu 2004 r. 
 
Komisja powiadomi Komisję Petycji o dalszym przebiegu niniejszej sprawy. VIII.  
 
8. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 listopada 2004 r. 
 
Właściwe służby Komisji Europejskiej zwróciły się do składającego petycję z wnioskiem 
o przekazanie informacji na temat rozstrzygnięcia sporu toczącego się przed greckim Sądem 
Najwyższym (Arios Pagos) w przedmiotowej sprawie. Do chwili obecnej nie otrzymały 
żadnej odpowiedzi. 
 
Komisja Europejska powiadomi Komisję Petycji o dalszym przebiegu niniejszej sprawy. 
 
9. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r. 
 
Petycja 

 
W czerwcu 2008 r. składający petycję poinformował Komisję Petycji o wynikach 
postępowania prowadzonego przed sądem krajowym i wniósł o kontynuację dyskusji nad 
sprawą na posiedzeniu plenarnym, w celu doprowadzenia do politycznej interwencji PE. 
 
Wprowadzenie 
 
Grecka fabryka SY.EL.AE produkująca nawozy sztuczne zwolniła we wrześniu 1999 r. 
188 pracowników. W petycji stwierdzono, że fabryka korzystała ze wsparcia w ramach 
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jednego z programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy wręczaniu wypowiedzeń 
pracowników poinformowano, że fabryka (będąca jednostką zależną od „Agrotiki Trapeza”, 
banku państwowego) ulegnie całkowitej likwidacji ze względów środowiskowych 
i ekonomicznych. Składający petycję stwierdził, że fabryka została faktycznie zamknięta 
z innych powodów (tj. wzrostu cen ziemi w regionie). Stwierdził on też, że doszło do 
naruszenia dyrektywy nr 98/59/WE w sprawie zwolnień grupowych, Europejskiej Karty 
Społecznej oraz decyzji Rady nr 83/156/EWG w sprawie zadań Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Składający petycję zwrócił się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o moralne 
wsparcie w postaci rezolucji dotyczącej zwolnień grupowych oraz o wywarcie nacisku na 
grecki rząd w sprawie trudnej sytuacji zwolnionych pracowników. 
 
Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 14 września 2000 r. Komisja w swoim komunikacie 
dla Parlamentu Europejskiego potwierdziła, że mimo iż w przeszłości istniała rozbieżność 
pomiędzy krajowymi przepisami transponującymi dyrektywę a samą dyrektywą 98/59/WE, 
„nowa” grecka ustawa (nr 2874/2000) wyeliminowała ten problem. W związku z tym 
Komisja wyraziła nadzieję, że zostanie to uwzględnione w krajowym postępowaniu 
sądowym. Komisja wyjaśniła dodatkowo, że fabryka nie otrzymywała żadnego wsparcia 
finansowego z programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja 
Petycji przyjęła w związku z tym rezolucję w dniu 30 listopada 2004 r.1 
 
W tym samym czasie zwolnieni pracownicy wnieśli sprawę do greckiego sądu, która trafiła 
ostatecznie przed grecki Sąd Najwyższy (Areios Pagos) w lutym 2004 r. Składający petycję 
poinformował Komisję Petycji – pismem z dnia 21 marca 2008 r. – że w swoim wyroku 
z dnia 30 maja 2006 r. Sąd Najwyższy w pełni poparł argumenty pracowników, uznał 
zwolnienia za nielegalne i nakazał sądowi apelacyjnemu zmianę jego poprzedniej decyzji. 
Stało się to faktem rok później (31 lipca 2007 r.), a były pracodawca został zobowiązany do 
wypłacenia zwolnionym pracownikom rekompensaty w wysokości sześciu miesięcznych 
pensji.  
 
Mimo że z prawnego punktu widzenia pracownicy wygrali sprawę, nie są oni zadowoleni 
z reakcji greckiego rządu. W analogicznych przypadkach, gdy na mocy decyzji rządu 
zamykano przedsiębiorstwo należące do państwa, zwolnionym pracownikom dawano 
ustawowo inne zatrudnienie (poprzez ustawę o przywróceniu do pracy, przedstawianą przez 
rząd parlamentowi). Składający petycję twierdzi, że ponieważ zamknięcie fabryki było 
decyzją polityczną, obowiązkiem rządu było przedstawienie parlamentowi wspomnianej 
ustawy. Jednak mimo iż Sąd Najwyższy stwierdził, że nie było faktycznie żadnego powodu 
do zamknięcia, rząd odmówił podjęcia takich działań. Jedynym działaniem ze strony rządu 
było przyznanie w 1999 r. specjalnego zasiłku bezrobotnego (w wysokości 500 euro) 
starszym zwolnionym pracownikom na początkowy okres 3 lat, który został przedłużony 
o kolejne dwa lata w roku 2003, po piśmie wysłanym przez przewodniczącego PE Pata Coxa 
oraz po wizycie Komisji Petycji. 
 
                                                 
1 „Komisja Petycji rozumie, że Grecja, tak jak i inne państwa, stoi przed trudnym problemem 
bezrobocia. Zważywszy jednak na fakt, że to rząd podjął decyzję ze względów niemających 
nic wspólnego z ekonomią i środowiskiem, a także nie zasięgnął opinii pracowników, co 
stanowi rażące naruszenie dyrektywy 98/59/WE, Komisja Petycji uważa, że również do rządu 
należy wypracowanie rozwiązania problemu.” 
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W swoim ostatnim piśmie (otrzymanym w czerwcu 2008 r.) składający petycję zwrócił się 
o dalsze wsparcie oraz o przystąpienie do realizacji postulatów zawartych w rezolucji Komisji 
Petycji z dnia 30 listopada 2004 r. W związku z niedawnym wyrokiem greckiego sądu wniósł 
on też o przedstawienie sprawy na posiedzeniu plenarnym. 
 
Uwagi Komisji do petycji 
 
Po rozpatrzeniu informacji udzielonych w ostatniej petycji (czerwiec 2008 r.) stwierdza się, 
że wyrok Sądu Najwyższego z 2006 r. oraz późniejszy wyrok sądu apelacyjnego z 2007 r. 
rozstrzygnęły w sposób satysfakcjonujący spór prawny dotyczący zwolnień grupowych. Fakt 
ten został stwierdzony również przez samego składającego petycję. Wyrok wydaje się być 
zgodny ze wspólnotowym prawodawstwem.  
 
Odnośnie do pragnienia uzyskania przywrócenia do pracy (innej pracy) lub aktu prawnego 
rozszerzającego zasiłek dla bezrobotnych należy zauważyć, że dyrektywa 98/59/WE 
w sprawie zwolnień grupowych nie przewiduje skutków prawnych, w tym środków 
zaradczych w przypadku nieposzanowania przepisów dyrektywy. Zgodnie z 3. punktem 
preambuły dyrektywy podjęcie praktycznych działań, procedur i środków mających na celu 
złagodzenie skutków zwolnień to domena krajowego ustawodawstwa. W art. 6 dyrektywa 
wymaga wyłącznie, by „państwa członkowskie zapewniły, że przedstawiciele pracowników 
i/lub pracownicy mogą korzystać z procedur administracyjnych i/lub sądowych w celu 
przestrzegania wykonywania obowiązków przewidzianych niniejszą dyrektywą”. Ponieważ 
celem dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich przy wykorzystaniu 
częściowej harmonizacji, przepisy nieobjęte dyrektywą (takie jak sankcje lub skutki) 
podlegają kompetencji państw członkowskich. 
 
Wnioski  
 
Zważywszy na fakt, że spór prawny wydaje się być rozwiązany przez greckie sądy zgodnie 
z prawodawstwem Wspólnoty, a pozostałe do zaspokojenia roszczenia zależą od decyzji na 
szczeblu krajowym, Komisja nie widzi powodu do dalszego prowadzenia postępowania 
w imieniu składającego petycję.  
 


