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Utskottet för framställningar

19.6.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1620/2008, ingiven av Konstantinos Anastopoulos (grekisk 
medborgare), för sammanslutningen av grekiska skatteexperter (P.E.F.E.), och 
undertecknad av ytterligare 2 personer, om de grekiska 
markregistreringsmyndigheternas bristande efterlevnad av bestämmelserna i 
rådets direktiv 91/533/EEG om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna 
om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till de tillfälliga kontor som inrättades inom ramen för de grekiska 
myndigheternas pågående markregistrering. Framställaren påpekar att registreringsarbetet 
utförs av kontraktsanställd personal som arbetar under förhållanden och framför allt 
arbetstider som strider mot bestämmelserna i rådets direktiv 91/533/EEG om arbetsgivares 
skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet 
eller anställningsförhållandet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

”Framställningen

Sammanslutningen av grekiska skatteexperter (P.E.F.E.) klagar över att 
gemenskapslagstiftningen har överträtts (direktiv 91/533/EEG). P.E.F.E. påpekar särskilt att 
när deras styrelsemedlemmar besökt olika markregistreringskontor, som inrättats genom 
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beslut från ”HEMCO”1 i syfte att ta emot de deklarationer som krävs enligt lag 2308/1995, 
har det framkommit att de anställda på kontoren inte känt till villkoren i sina individuella 
anställningsavtal eftersom deras arbetsgivare inte försett dem med det dokument som krävs 
enligt lagen (artikel 2 i presidentdekret 156/1994) om genomförande av direktiv 91/533/EEG.

Tillämpliga bestämmelser

EU-rätten

I direktiv 91/533/EG2 fastställs i artikel 2 att en arbetsgivare är skyldig att upplysa 
arbetstagaren om huvudvillkoren i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, 
åtminstone följande: 

(a) Parternas identitet. 

(b) Arbetsplatsen. 

(c) (i)  Den befattning, nivå, beskaffenhet eller kategori av arbete som anställningen avser 
eller (ii) en kort specifikation eller beskrivning av arbetet. 

(d) Den dag då anställningsavtalet eller anställningsförhållandet börjar gälla. 

(e) Vid tidsbegränsade anställningsavtal eller anställningsförhållanden: den förväntade 
varaktigheten. 

(f) Längden på den betalda semester som arbetstagaren har rätt till eller, när denna inte kan 
anges vid den tidpunkt upplysningarna lämnas, vilka regler som gäller för rätten till och 
längden på sådan semester. 

(g) Längden på de uppsägningstider som arbetsgivare och arbetstagare måste iaktta om de vill 
att anställningsavtalet eller anställningsförhållandet skall upphöra, eller när dessa inte kan 
anges vid den tidpunkt då upplysningarna lämnas, de regler som gäller för att bestämma 
uppsägningstiderna. 

(h) Begynnelselön och andra avlöningsförmåner som arbetstagaren har rätt till samt hur ofta 
utbetalning skall ske. 

(i)  Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. 

(j) I förekommande fall även 

(i)  de kollektivavtal som reglerar arbetstagarens arbetsvillkor 

                                               
1 Grekiska lantmäteri- och markregistreringsmyndigheten.
2 Den fullständiga texten till direktivet finns på 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT



CM\785749SV.doc 3/3 PE427.011

SV

och 

(ii) vid kollektivavtal slutna av speciella gemensamma organ utanför företaget, namnet på det 
behöriga organ med vilket kollektivavtal slutits. 

Artikel 3 i direktivet anger hur och när den information som krävs ska lämnas av 
arbetsgivaren.   

Nationell rätt

Grekland genomförde det ovanstående direktivet i sin nationella rättsordning genom 
presidentdekret 156/1994.

I artikel 2 i detta dekret fastställs att en arbetsgivare är skyldig att meddela den anställda om 
huvudvillkoren i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, åtminstone de delar som 
anges i andra stycket i denna bestämmelse.

Artikel 3 i direktivet anger hur (ett skriftligt anställningsavtal eller annat dokument) och när 
(inom två månader från anställningens början) den information som krävs ska lämnas av 
arbetsgivaren.   

Dessutom fastställs i artikel 7 i dekretet att, i enlighet med artikel 8 i direktivet, en 
arbetsgivare som kränker bestämmelsen kan dömas till böter av en auktoriserad 
arbetsinspektör.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen har i princip befogenheter att övervaka att gemenskapslagstiftningen överförs
korrekt till medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Det är upp till auktoriserade nationella myndigheter, inklusive domstolar, att tillämpa
överföringslagarna i praktiken med vederbörlig hänsyn till EU:s krav.  

Slutsats

Framställaren ombeds ta upp fallet med lämpliga myndigheter på nationell nivå och påpeka 
att arbetsgivaren brutit mot sin skyldighet att underrätta berörda arbetstagare om 
huvudvillkoren för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.”


