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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: lūgumraksts Nr. 1620/2008, ko Grieķijas nodokļu konsultantu apvienības 
„P.E.F.E.” vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Konstantinos Anastopoulos
un kam pievienoti divi citi paraksti, par to, ka Grieķijas zemes īpašumu 
reģistrācijas iestādes neievēro Padomes Direktīvas 91/533/EK noteikumus par 
darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību 
nosacījumiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs min pagaidu birojus, kas izveidoti saistībā ar Grieķijas varas iestāžu 
veikto zemes īpašumu reģistrāciju. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka līgumdarbinieki 
reģistrācijas darbu veic tādos apstākļos un jo īpaši tādās darba stundās, kas ir pretrunā ar 
Padomes Direktīvu 91/533/EK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba 
līguma vai darba attiecību nosacījumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lūgumraksts

Grieķijas nodokļus konsultantu apvienība „P.E.F.E.” sūdzas par to, ka ir pārkāptas Kopienas 
tiesības (Direktīva 91/533/EEK). „P.E.F.E.” jo īpaši norāda, ka pēc tam, kad šīs apvienības 
vadības iestādes locekļi apmeklēja vairākus kadastrālos birojus, kas izveidoti ar HEMCO1

lēmumu nolūkā saņemt likumā Nr. 2308/1995 pieprasītās deklarācijas, kļuva skaidrs, ka 

                                               
1 Grieķijas kartografēšanas un kadastra organizācija
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darbinieki, kas strādā šajos birojos algotā darbā nav informēti par savu darba līgumu 
noteikumiem, jo darba devēji nav viņiem izsnieguši dokumentu, kas tiek pieprasīts likumā, ar 
ko īsteno Direktīvu 91/533/EEK (prezidenta dekrēta Nr. 156/1994 2. pants).

Juridiskais pamats

ES tiesību akti

Direktīvas 91/533/EK1 2. pantā ir noteikts, kas darba devēja pienākums ir informēt 
darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību galvenajiem elementiem, tostarp par vismaz 
šādiem elementiem: 

a) pušu personību; 

b) darba vietu; 

c) i) darbinieka amata nosaukumu, pakāpi, darba raksturu vai kategoriju; vai ii) vispārīgu 
darba raksturojumu vai aprakstu; 

d) darba līguma vai darba attiecību uzsākšanas laiku; 

e) pagaidu darba līguma vai darba attiecību gadījumā — to ilgumu; 

f) ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu, ko darbinieks ir tiesīgs izmantot, vai, ja to nevar 
norādīt, informāciju sniedzot, tad procedūru šāda atvaļinājuma piešķiršanai un noteikšanai; 

g) paziņošanas termiņu, kas jāievēro darba devējam un darbiniekam, ja to darba līgums vai 
darba attiecības tiek pārtrauktas, vai, ja to nevar norādīt, informāciju sniedzot, tad metodi šāda 
paziņošanas termiņa noteikšanai; 

h) darbiniekam paredzētās atlīdzības sākotnējo pamatsummu, citām sastāvdaļām un izmaksas 
biežumu; 

i) darbinieka parastās darba dienas vai nedēļas ilgumu; 

j) vajadzības gadījumā: 

i) koplīgumiem, kas reglamentē darbinieka darba apstākļus, 

vai 

ii) gadījumā, ja koplīgumus ir noslēgušas īpašas kopējas organizācijas vai iestādes ārpus 
uzņēmuma, tad tās kompetentās organizācijas vai kopējās iestādes nosaukumu, kurā līgumi 
noslēgti. 
                                               
1 Direktīvas pilns teksts atrodams šeit:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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Direktīvas 3. pantā ir noteikti līdzekļi, kas darba devējam jāizmanto, lai paziņotu 
nepieciešamo informāciju, kā arī termiņi, kādos tas izdarāms.   

Valsts tiesību akti

Iepriekšminēto direktīvu Grieķija transponēja valsts tiesību aktos ar prezidenta dekrētu 
Nr. 156/1994.

Šā dekrēta 2. pantā ir noteikts, ka darba devēja pienākums ir informēt darbiniekus par darba 
līguma vai darba attiecību galvenajiem elementiem, tostarp vismaz par tiem elementiem, kas 
minēti šā noteikuma otrajā daļā.

Dekrēta 3. pantā noteikti līdzekļi, kas darba devējam jāizmanto, lai paziņotu nepieciešamo 
informāciju (rakstisks darba līgums vai cits dokuments), un termiņi, kādos tas izdarāms (ne 
vēlāk kā divus mēnešus pēc darba uzsākšanas).   

Turklāt dekrēta 7. pantā paredzēts, ka atbilstoši direktīvas 8. pantam darba devējam, kurš 
pārkāpj šos noteikumus, var piemērot kompetentas darba inspekcijas iestādes noteiktus 
naudas sodus.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija principā ir atbildīga par Kopienas tiesību aktu pareizas transponēšanas dalībvalstu 
tiesību aktos uzraudzību.

Savukārt par transponējošo tiesību aktu praktisku piemērošanu, pienācīgi ievērojot Eiropas 
prasības, ir atbildīgas kompetentās dalībvalstu iestādes, tostarp tiesas. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts nodot lietu izskatīšanai kompetentās valsts līmeņa 
iestādēs, norādot, ka darba devējs nav izpildījis savu pienākumu paziņot informāciju par 
attiecīgo darbinieku darba attiecībām.”


