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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1367/2012, внесена от Alejandro Laguna Martín-Meldaña, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma Sindical de Empleados 
Públicos de España, подкрепена от 21 подписа, относно наложените 
мерки на строги икономии спрямо държавните служители в Испания

Петиция 1929/2012, внесена от Marrahí Escribà Marrahí, с испанско 
гражданство, относно наложените мерки на строги икономии спрямо 
държавните служители в Испания

1. Резюме на петиция 1367/2012

Вносителят на петицията, който представлява 21 различни синдиката на държавните 
служители в Испания, заклеймява мерките на строги икономии, наложени в резултат на 
икономическата криза. Най-наскоро през юли 2012 с кралски указ 20/2012 от 13 юли е 
бил увеличен данъкът добавена стойност върху широк спектър от продукти и услуги и 
да били намалени финансирането и помощите за голям брой програми и широк кръг от 
населението, а именно за безработните. Указът също така е имал тежко отражение 
върху държавните служители, като е намалил заплатите и надбавките ми и е променил 
или премахнат съществуващи разпоредби и колективно договорени споразумения. 
Вносителят на петицията протестира, че става дума за нарушения на част от испанското 
законодателство и съдебна практика. По отношение на европейските текстове, 
вносителят на петицията изтъква, че Хартата на основните права на ЕС потвърждава 
принципа на недискриминация, правото на работниците на информация и консултация 
в рамките на предприятието, както и правото на колективно договаряне и действия. 
Вносителят на петицията също така припомня Хартата на Общността за основните 
социални права на работниците от 1989 г., а накрая посочва и Решение 2000/750/ЕО за 
създаване на програма за действие на Общността за борба с дискриминацията и 
Решение 1672/2006/EО за създаване на Програма на Общността за заетост и социална 
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солидарност – „Прогрес“.

Резюме на петиция 1929/2012

Вносителят на петиция осъжда факта, че испански Кралски указ 20/2012 от 13 юли 
нарушава принципите на равенство и недискриминация, установени от Конституцията 
на Испания. Указът е засегнал сериозно държавните служители, като намалява 
заплатите и надбавките им и променя или премахва съществуващи разпоредби и 
колективно договорени споразумения.  

2. Допустимост

1367/2012: Обявена за допустима на 27.02.12 
1929/2012: Обявена за допустима на 24.07.12 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30.10.13

Вносителите на петицията оказват критика, в светлината на националното 
законодателство, включително на Конституцията и на законодателството на ЕС, на 
няколко правни разпоредби, приети наскоро в Испания. Като се има предвид, че 
Комисията не притежава компетентността да проверява съответствието на тези 
разпоредби с националното и международното право1, тя ще се ограничи до оценката 
им в светлината на приложимото законодателство на ЕС.

Що се отнася до предполагаемото нарушение от Хартата на основните права на 
Европейския съюз:
Неотдавна приети испански законови актове, по-специално на Кралският декрет-закон 
№ 20/2012, въведоха редица промени в условията на труд за испанските държавни 
служители, а именно: 1)  регламентиране на заплатите на държавните служители;  
премахване на специалните плащания (по-специално за Коледа 2012); изменение на 
законови разпоредби, свързани с допълнителните почивни дни и отпуските, и 2) общо 
преустановяване на споразумения, свързани с работещите в публичния сектор. Твърди 
се, че тези промени представляват нарушение на Хартата на основните права на ЕС (в 
частност членове 20, 21, 27 и 28 от нея).

По отношение на членове 20 и 21 от Хартата на ЕС:

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) Европейската комисия не разполага с общи правомощия за 
намеса в случаи на предполагаеми нарушения на основните права. Тя може да се 
намесва единствено тогава, когато става дума за правото на Европейския съюз.  

Ето защо, въпреки че член 6, параграф 1 от ДЕС предвижда, че „Съюзът зачита правата, 
свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на Европейския 
                                               
1 По-специално Европейската социална харта, сключена в рамките на Съвета на Европа.
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съюз от 7 декември 2000 г., адаптирана на 12 декември 2007 г. в Страсбург, която има 
същата юридическа сила като Договорите.”, в алинея втора се посочва, че 
„Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в Договорите 
области на компетентност на Съюза.”

Освен това член 51 от Хартата на основните права на ЕС предвижда, че разпоредбите й 
се отнасят за институциите на ЕС и за държавите членки единствено когато те прилагат 
правото на Съюза. 

Петицията се отнася до актове на испанските национални органи (а не актове на 
институциите на ЕС). Поради тази причина Хартата на ЕС може да се приложи 
единствено в случай, че горепосочените актове представляват приложение на 
законодателството на ЕС. 

Случаят обаче не е такъв. Понастоящем не съществува законодателство на ЕС в 
областта на трудовото право, което да регулира заплащането, като се има предвид, че 
съгласно член 153 от ДФЕС (параграф 5) разпоредбите му не се прилагат спрямо 
заплащането.  Също така не съществува закон на ЕС, който да уреждаща почивни дни 
по конкретни поводи и/или допълнителни дни за старшинство.  Освен това, не 
съществува специфично законодателство на ЕС, забраняващо дискриминацията между 
държавни служители, от една страна, и други лица, работещи в публичния сектор, без 
да имат статут на държавни служители (empleados publicos no functionarios) или други 
работници в частния сектор, от друга страна.  

Следователно изглежда, че тези въпроси следва да бъдат разрешени съгласно 
националното право, а не съгласно правото на ЕС. Компетентните национални органи, 
включително конституционният съд, са тези, които следва да вземат решение относно 
тяхната законност в светлината на националното право или на която и да било 
приложима международна конвенция, ратифицирани от Испания.

На последно място, следва да се отбележи, че Решения 2000/750/ЕО и 1672/2006/ЕО се 
отнасят до създаването съответно на програма за действие на Общността за борба с 
дискриминацията и програма на Общността за заетостта и социалната солидарност 
(„Прогрес“), и следователно нямат отношение към фактите, изложени в настоящия 
случай.

 По отношение на членове 27 и 28 от Хартата на ЕС:
На член 27 от Хартата бе даден конкретен израз в законодателството на ЕС 
посредством Директива 2002/14/ЕО1, която предвижда информиране и консултиране с 
представители на работниците и служителите в предприятия2 и/или с предприятията3. 
Това информиране и консултиране включва, наред с другото, и решения, за които е 
вероятно да доведат до значителни промени в организацията на работата или в 
договорните отношения4

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:BG:HTML
2 Вж. определението на „предприятие“ в член 2, буква а) от директивата.
3 Вж. определението на „предприятие“ в член 2, буква а) от директивата.
4 Вж. член 4, параграф 2, буква в) от Директивата.
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Въпреки това, в съответствие с членове 2 и 3 от нея, Директива 2002/14/ЕО не обхваща 
публичната администрация1 или държавни служители2. 

Съгласно член 28 от Хартата, работещите  разполагат, в съответствие със 
законодателството на Съюза и с националните законодателства и практики, с правото 
да преговарят и да сключват колективни договори (правото на колективно договаряне).  
Въпреки това не съществува специален акт на ЕС в областта на трудовото право, който 
забранява внасянето на промени от националното законодателство в разпоредби или 
практики, които са прилагани до този момент съгласно колективни споразумения. 

Следователно изглежда, че общото преустановяване на колективни споразумения, 
свързани с работещите в публичния сектор, когато тези споразумения съдържат клаузи, 
противоречащи на правните разпоредби, е от компетентността на националното, а не  
на европейското законодателство. Ето защо решението относно тяхната законност 
следва да бъде взето от компетентните национални органи, включително от 
Конституционния съд, в светлината на Конституцията или на ратифицирани от 
Испания международни конвенции.

Заключение 

Изглежда, че правото на ЕС не е било нарушено в настоящия случай. По тази причина 
Комисията няма правомощия да се намесва от името на вносителите на петициите.

                                               
1  За разлика от публичните предприятия, които попадат в обхвата й.
2  Вж. определението на „служител“ в член 2, буква а) от директивата.


