
CM\1010202HU.doc PE523.132v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.10.2013
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Tárgy: Alejandro Laguna Martín-Meldaña spanyol állampolgár által a Plataforma 
Sindical de Empleados Públicos de España (a spanyolországi köztisztviselők 
szakszervezeti fóruma) nevében benyújtott 1367/2012. számú, 21 aláírást 
tartalmazó petíció Spanyolországban a köztisztviselőkre alkalmazott 
megszorító intézkedésekről

Marrahí Escribà Marrahí spanyol állampolgár által benyújtott 1929/2012. 
számú petíció a spanyol köztisztviselőket sújtó megszorító intézkedésekről

1. Az 1367/2012. számú petíció összefoglalása 

A petíció benyújtói, akik 21 különböző spanyolországi köztisztviselői szakszervezet 
képviseletében járnak el, kifogásolják a gazdasági válság nyomán hozott megszorító 
intézkedéseket. Legutóbb 2012 júliusában a július 13-i 20/2012. számú királyi rendelet egy 
sor termék és szolgáltatás esetében megemelte a hozzáadottérték-adót, valamint számos 
program tekintetében és a lakosság széles rétegét – különösen a munkanélkülieket – érintően 
csökkentette a finanszírozások és ellátások mértékét. A rendelet súlyosan érintette a 
köztisztviselőket is, mivel csökkentette a bérüket és az ellátásaikat, valamint módosította vagy 
felfüggesztette a hatályos rendeleteket és kollektív megállapodásokat. A petíció benyújtói 
kifogásolják számos spanyol jogszabály és az ítélkezési gyakorlat megsértését. Az uniós 
jogszabályszövegek tekintetében a petíció benyújtói rámutatnak az Unió Alapjogi Chartájára, 
amely megerősíti a megkülönböztetésmentesség elvét, a munkavállalóknak a vállalkozásnál a 
tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való jogát, valamint a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot. Ehhez hasonlóan a petíció benyújtói emlékeztetnek a munkavállalók 
alapvető szociális jogairól szóló, 1989-ben elfogadott közösségi chartára, végül rámutatnak a 
megkülönböztetés elleni küzdelem közösségi intézkedési programjának létrehozásáról szóló 
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2000/750/EK és a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program 
létrehozásáról szóló 1672/2006/EK határozatra is.

Az 1929/2012. számú petíció összefoglalása 

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Spanyolország 2012. július 13-i, 20/2012. számú 
királyi törvényerejű rendelete sérti az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség spanyol 
alkotmányban is elismert elveit. A rendelet súlyosan érintette a köztisztviselőket, mivel 
csökkentette a bérüket és a juttatásaikat, valamint módosította vagy felfüggesztette a hatályos 
rendeleteket és kollektív megállapodásokat.

2. Elfogadhatóság

1367/2012.: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 27. 
1929/2012.: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 24. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A petíció benyújtói a nemzeti jog – például az alkotmány – és az uniós jog alapján kifogást 
emelnek a Spanyolország által nemrégiben elfogadott számos jogi rendelkezés ellen. Mivel a 
Bizottságnak nincs hatásköre annak megvizsgálására, hogy e rendelkezések összhangban 
állnak-e a nemzeti vagy a nemzetközi joggal1, tevékenységét csak arra fogja korlátozni, hogy 
megvizsgálja őket az alkalmazandó közösségi jog fényében.

Ami az Európai Unió Alapjogi Chartájának állítólagos megsértését illeti:
A közelmúltban hozott spanyol törvények, különösen a 20/2012. számú királyi rendelet, 
számos módosítást vezettek be a spanyol köztisztviselők munkakörülményeit illetően, 
nevezetesen: 1) a köztisztviselők fizetésének szabályozását; a különleges kifizetések eltörlését 
(különösen 2012 karácsonyára vonatkozóan); a pótlólagos szabadnapokra és a szabadságra 
vonatkozó jogi rendelkezések módosítását, és 2) a közszféra alkalmazottaira vonatkozó 
megállapodások általános felfüggesztését. Ezek a módosítások állítólagosan megsértik az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját (különösen annak 20., 21., 27., és 28. cikkét).

Ami az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikkét illeti:

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, 
hogy beavatkozzon az alapvető jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos esetekbe. Erre 
csak akkor volna lehetősége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené.

Így, habár az EUSZ 6. cikkének (1) bekezdése előírja azt, hogy „az Unió elismeri az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én 
kiigazított szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi 
                                               
1 Különös tekintettel az Európa Tanács keretében megkötött Európai Szociális Chartára.
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kötőerővel bír, mint a Szerződések,” a második albekezdésében előírja azt is, hogy „a Charta 
rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben 
meghatározott hatásköreit”.

Emellett az Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke kimondja, hogy a Charta 
rendelkezéseinek címzettjei az Unió intézményei és a tagállamok annyiban, amennyiben az 
Unió jogát hajtják végre. 

A petíció tárgyát a spanyol nemzeti hatóságok intézkedései képezik (és nem az európai uniós 
intézmények intézkedései). Ezért a Charta csak abban az esetben alkalmazandó, ha az említett 
intézkedések az uniós jogszabályok végrehajtásához kapcsolódnak. 

A jelek szerint azonban nem ez az eset áll fenn. Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan jogi 
aktus a munkaügy terén, amely a bérezést szabályozná, tekintve, hogy az EUMSZ 153. cikke 
(annak is az (5) bekezdése) kimondja, hogy a szerződés rendelkezései a díjazásra nem 
alkalmazandók. Olyan jogszabály sincsen, amely a különleges alkalmakkor kivett 
szabadnapokra és/vagy a szolgálatban eltöltött időre hivatkozva kivett pótlólagos 
szabadnapokra vonatkozna. Továbbá nincs külön olyan uniós jogszabály, amely megtiltaná 
egyfelől a köztisztviselők, másfelől a közszférán belül dolgozó, köztisztviselői státusszal nem 
rendelkező egyéb munkavállalók (empleados publicos no functionarios) vagy a közszféra 
egyéb munkavállalói közötti megkülönböztetést.

Ezért úgy tűnik, hogy a fent említett problémákat illetően inkább a nemzeti törvények, nem 
pedig az uniós jogszabályok szerint kell eljárni. Az illetékes hatóságok, illetve az 
Alkotmánybíróság feladata az említett kérdések jogszerűségének megítélése a nemzeti 
törvények vagy az alkalmazható – Spanyolország által is ratifikált – nemzetközi egyezmények 
alapján.

Végül ki kell emelni, hogy a 2000/750/EK és a 1672/2006/EK határozatok a 
megkülönböztetés elleni küzdelem közösségi intézkedési programjának, illetve a Progress 
közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szólnak, és így 
nem tűnnek relevánsnak a jelen esetben említett tények tekintetében.

Ami az Európai Unió Alapjogi Chartájának 27. és 28. cikkét illeti:
A Charta 27. cikke az uniós jog szintjén konkrétan a 2002/14/ irányelvben1 jelenik meg, 
amely előírja a vállalkozások2 és/vagy üzemek3 munkavállalóit képviselők tájékoztatását és a 
velük való egyeztetést.
E tájékoztatás és egyeztetés többek között olyan döntésekre vonatkozik, amelyek várhatóan a 
munkaszervezés vagy a szerződéses viszonyok lényeges változásához vezetnek4.

Ugyanakkor a 2002/14/EK irányelv – annak 2. és 3. cikkének megfelelően – nem vonatkozik 
a közigazgatásra5 vagy köztisztviselőkre6. 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:HU:HTML
2 A „vállalkozás” fogalmát lásd az irányelv 2. cikkének a) pontjában.
3 Az „üzem” fogalmát lásd az irányelv 2. cikkének b) pontjában.
4 Lásd az irányelv 4. cikke (2) bekezdésének c) pontját.
5 Ellentétben a közvállalkozásokkal, melyekre viszont vonatkozik. 
6 Az „alkalmazott” fogalmát lásd az irányelv 2. cikkének d) pontjában.
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A Charta 28. cikke előírja, hogy az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és 
gyakorlattal összhangban a munkavállalóknak joguk van arra, hogy kollektív tárgyalásokat 
folytassanak és kollektív szerződéseket kössenek (kollektív tárgyaláshoz való jog). 
Ugyanakkor nincs olyan uniós jogi aktus a munkaügy terén, amely megtiltaná, hogy nemzeti 
törvényekkel módosításokat hajtsanak végre az előzőleg a kollektív szerződésekben 
alkalmazott rendeletekben és gyakorlatokban.

Ezért úgy tűnik, hogy a közszféra alkalmazottaira vonatkozó kollektív szerződések általános 
felfüggesztése, amennyiben ezek a szerződések olyan záradékokat tartalmaznak, melyek 
ellentétben állnak a törvényi rendelkezésekkel, inkább a nemzeti, mint az uniós jog 
hatáskörébe esnek. Ennélfogva az illetékes hatóságok, illetve az Alkotmánybíróság feladata 
az említett kérdések jogszerűségének megítélése a nemzeti törvények vagy az alkalmazható –
Spanyolország által is ratifikált – nemzetközi egyezmények alapján.

Következtetés 

Úgy tűnik, hogy a szóban forgó esetben nem állapítható meg az uniós jog megsértése. Ezért a 
Bizottságnak nincs hatásköre ahhoz, hogy jelen esetben közbenjárjon a petíció benyújtóinak 
érdekében.


