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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1367/2012 af Alejandro Laguna Martín-Meldaña, spansk 
statsborger, for Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España, og 21 
medunderskrivere, om spareforanstaltninger over for tjenestemænd i 
Spanien

Andragende 1929/2012 af Marrahí Escribà Marrahí, spansk statsborger, om 
spareforanstaltninger over for tjenestemænd i Spanien

1. Sammendrag af andragende 1367/2012 

Andragerne, der repræsenterer 21 forskellige fagforeninger for tjenestemænd i Spanien, 
klager over de spareforanstaltninger, der er truffet som følge af den økonomiske krise. Den 
seneste foranstaltning blev gennemført i juli 2012 ved kongeligt lovdekret nr. 20 af 13. juli 
2012, som forhøjede momsen på en lang række produkter og tjenester og nedsatte støtte og 
ydelser til en lang række programmer og en stor del af befolkningen, navnlig de arbejdsløse. 
Dekretet ramte også tjenestemændene voldsomt ved at nedsætte lønninger og ydelser og 
ændre eller suspendere eksisterende regler og overenskomstaftaler. Andragerne klager over, at 
store dele af den spanske lovgivning og retspraksis overtrædes. Med hensyn til EU-tekster 
henviser andragerne til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som 
på ny stadfæster princippet om ikkeforskelsbehandling, retten til information og høring af 
arbejdstagerne i virksomheden og retten til kollektive forhandlinger og kollektive skridt. 
Andragerne henviser endvidere til fællesskabspagten fra 1989 om arbejdstagernes 
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder samt til Rådets afgørelse 
2000/750/EF om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling og 
Rådets afgørelse 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social 
solidaritet - Progress.

Sammendrag af andragende 1929/2012
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Andrageren hævder, at det spanske kongelige lovdekret nr. 20 af 13. juli 2012 krænker de i 
den spanske forfatning fastlagte principper om lighed og ikkeforskelsbehandling. Dekretet 
ramte tjenestemændene voldsomt ved at nedsætte lønninger og ydelser og ændre eller 
suspendere eksisterende regler og overenskomstaftaler. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

1367/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. februar 
2012). 
1929/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

”I lyset af den nationale lovgivning, herunder forfatningen, og EU-retten kritiserer andragerne 
en række af de retsforskrifter, der for nylig er vedtaget i Spanien. Da Kommissionen ikke har 
beføjelse til at undersøge disse forskrifters overensstemmelse med national lovgivning eller 
med folkeretten1, vil den begrænse sig til at vurdere dem i lyset af gældende EU-ret.

Med hensyn til den påståede krænkelse af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder:
Ved spanske love vedtaget inden for den senere tid, navnlig kongeligt lovdekret nr. 20/2012, 
er der indført en række ændringer i arbejdsbetingelserne for spanske tjenestemænd, navnlig:  
1) justering af tjenestemændenes lønninger; afskaffelse af særlige betalinger (navnlig for julen 
2012); ændring af retsforskrifterne vedrørende ekstra feriedage og vedrørende ferie, og 2) 
generel suspendering af aftaler vedrørende ansatte i den offentlige sektor. Det hævdes, at disse 
ændringer udgør et brud på Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
(navnlig artikel 20, 21, 27 og 28).

Med hensyn til artikel 20 og 21 i EU-chartret:

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) har Kommissionen ikke nogen generelle beføjelser til at gribe 
ind i sager om påståede overtrædelser af de grundlæggende rettigheder. Kommissionen kan 
kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten.  

Mens det således i artikel 6, stk. 1, i TEU, hedder, at "Unionen anerkender de rettigheder, 
friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den 12. december 2007 i Strasbourg, der har 
samme juridiske værdi som traktaterne", hedder det samtidig i artikel 6, stk. 1, andet afsnit, at 
chartrets bestemmelser ikke på nogen måde udvider Unionens beføjelser som fastsat i 
traktaterne.

Desuden hedder det i artikel 51 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
                                               
1 Navnlig den europæiske socialpagt, som er indgået i Europarådets regi.
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rettigheder, at chartrets bestemmelser kun er rettet til EU's institutioner og til 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 

Andragendet vedrører love udstedt af de spanske nationale myndigheder (og ikke retsakter 
udstedt af EU-institutionerne). Derfor kan chartret kun finde anvendelse, hvis disse nationale 
love udgør en gennemførelse af EU-retten. 

Dette lader dog ikke til at være tilfældet. I øjeblikket findes der ingen EU-retsakt på det 
arbejdsretlige område, som omhandler regulering af lønninger, eftersom det i artikel 153, stk. 
5, i TEUF fastsættes, at artiklens bestemmelser ikke finder anvendelse på lønforhold. Ej heller 
findes der nogen EU-retsakt indeholdende bestemmelser om feriedage til særlige lejligheder 
og/eller ekstra feriedage på grund af anciennitet. Endvidere findes der ingen specifik EU-
retsakt, som forbyder forskelsbehandling mellem, på den ene side, tjenestemænd og, på den 
anden side, andre personer, der arbejder i den offentlige sektor uden at have status som 
tjenestemænd (empleados publicos no functionarios) eller andre arbejdstagere i den private 
sektor.   

Det ser derfor ud til, at ovennævnte spørgsmål skal løses i henhold til den nationale 
lovgivning på området snarere end i henhold til EU-retten. Det er op til de kompetente 
nationale myndigheder, herunder forfatningsdomstolen, at træffe afgørelse om lovligheden af 
de pågældende fremgangsmåder i lyset af national lov eller eventuelle gældende 
internationale konventioner ratificeret af Spanien.

Endelig bør det påpeges, at afgørelse 2000/750/EF og 1672/2006/EF vedrører etableringen af 
henholdsvis et fællesskabshandlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling og et 
fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress og således ikke synes 
relevante med hensyn til de i den foreliggende sag omhandlede spørgsmål.

Med hensyn til artikel 27 og 28 i EU-chartret:
Artikel 27 i chartret har fundet konkret udtryk i EU-retten ved direktiv 2002/14/EF1, som 
indeholder bestemmelser om information og høring af arbejdstagerrepræsentanter i 
virksomheder2 og/eller på forretningssteder3. Sådanne informationer og høringer dækker 
blandt andet beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse 
og ansættelsesforholdene4

Dog dækker direktiv 2002/14/EF i henhold til dets artikel 2 og 3 ikke den offentlige 
administration5 eller offentligt ansatte6. 

I henhold til chartrets artikel 28 har arbejdstagere i overensstemmelse med EU-retten og 
national lovgivning og praksis ret til at forhandle og indgå kollektive overenskomster (ret til 
kollektive forhandlinger). Imidlertid findes der ingen EU-retsakt på det arbejdsretlige område, 

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:da:HTML
2 Se definitionen af ”virksomhed” i direktivets artikel 2, litra a).
3 Se definitionen af ”forretningssted” i direktivets artikel 2, litra b).
4 Se direktivets artikel 4, stk. 2, litra c)
5 I modsætning til offentlige virksomheder, som er dækket.
6 Se definitionen af ”arbejdstager” i direktivets artikel 2, litra d).
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der forbyder, at der ved national lov foretages ændringer i bestemmelser eller 
fremgangsmåder, der tidligere har fundet anvendelse i henhold kollektive aftaler. 

Det ser derfor ud til, at den generelle suspendering af kollektive aftaler vedrørende ansatte i 
den offentlige sektor er et spørgsmål, der skal løses i henhold til national lovgivning på 
området snarere end i henhold til EU-retten.  Det er således op til de kompetente nationale 
myndigheder, herunder forfatningsdomstolen, at træffe afgørelse om suspenderingens 
lovlighed i lyset af national lov eller eventuelle gældende internationale konventioner 
ratificeret af Spanien.

Konklusion 

EU-retten lader ikke til at være blevet overtrådt i denne sag. Derfor har Kommissionen ikke 
beføjelse til at gribe ind på andragernes vegne i dette tilfælde.”


