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Tema: Peticija Nr. 1367/2012 dėl Ispanijoje valstybės tarnautojams taikomų 
taupymo priemonių, kurią pateikė Ispanijos pilietis Alejandro Laguna 
Martín-Meldaña organizacijos „Plataforma Sindical de Empleados Públicos 
de España“ vardu, su 21 parašu

Peticija Nr. 1929/2012 dėl Ispanijoje valstybės tarnautojams taikomų 
taupymo priemonių, kurią pateikė Ispanijos pilietė Marrahí Escribà Marrahí

1. Peticijos Nr. 1367/2012 santrauka 

Peticijos pateikėjai, kurie yra 21 skirtingos Ispanijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos 
atstovai, smerkia dėl ekonomikos krizės pradėtas taikyti taupymo priemones. Visai neseniai, 
2012 m. liepos mėn., 2012 m. liepos 13 d. Karaliaus dekretu Nr. 20/2012 padidintas įvairiems 
produktams ir paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis ir sumažintas įvairioms 
programoms bei didelei visuomenės daliai, ypač bedarbiams, skiriamas finansavimas ir 
taikomos lengvatos. Šis dekretas taip pat turėjo didelę įtaką valstybės tarnautojams, nes buvo 
sumažinti jų atlyginimai ir išmokos ir pakeistos arba sustabdytos galiojančios taisyklės ir 
kolektyvinės sutartys. Peticijos pateikėjai praneša, kad pažeidžiama nemažai Ispanijos teisės 
aktų ir teismų praktika. Kiek tai sietina su Europos Sąjungos dokumentais, peticijos pateikėjai 
nurodo ES pagrindinių teisių chartiją, kurioje dar kartą patvirtinami nediskriminavimo ir 
darbuotojų teisės gauti informaciją ir konsultuotis su įmonės atstovais principai bei teisė į 
kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė. Peticijos pateikėjai taip pat primena 
1989 m. patvirtintą Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartiją ir galiausiai 
nurodo Sprendimą 2000/750/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos veiksmų programa, skirta kovai 
su diskriminacija, ir Sprendimą 1672/2006/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos užimtumo ir 
socialinio solidarumo programa „Progress“.

Peticijos Nr. 1929/2012 santrauka
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Peticijos pateikėja smerkia, kad 2012 m. liepos 13 d. Ispanijos Karaliaus dekrete – įstatyme 
Nr. 20/2012 – pažeidžiami Ispanijos Konstitucijoje nustatyti lygybės ir nediskriminavimo 
principai. Dėl šio dekreto smarkiai nukentėjo valstybės tarnautojai, nes buvo sumažinti jų 
atlyginimai ir išmokos ir pakeistos arba sustabdytos galiojančios taisyklės bei kolektyvinės 
sutartys. 

2. Priimtinumas

Nr. 1367/2012. Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 27 d. 
Nr. 1929/2012. Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 24 d. 
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Peticijų pateikėjai, atsižvelgdami į nacionalinę teisę, taip pat į Konstituciją ir ES teisės aktus, 
kritikuoja keletą naujausių Ispanijoje priimtų teisės nuostatų. Turint omenyje tai, kad 
Komisija neturi kompetencijos nagrinėti, ar šios nuostatos atitinka nacionalinės teisės aktus 
arba tarptautinę teisę1, šias nuostatas ji vertins atsižvelgdama tik į taikomus ES teisės aktus.

Dėl tariamo Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pažeidimo.
Naujausiuose Ispanijos teisės aktuose, pirmiausia Ispanijos Karaliaus dekrete–įstatyme 
Nr. 20/2012, padaryta nemažai pakeitimų dėl Ispanijos valstybės tarnautojų darbo sąlygų, visų 
pirma dėl: 1) valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimo; specialiųjų išmokų 
(ypač 2012 m. kalėdinių išmokų) panaikinimo; teisinių nuostatų, susijusių su papildomomis 
laisvomis dienomis ir atostogomis, ir 2) bendro susitarimų, susijusių su viešojo sektoriaus 
darbuotojais, sustabdymo. Teigiama, kad šiais pakeitimais pažeidžiama ES pagrindinių teisių 
chartija (pirmiausia jos 20, 21, 27 ir 28 straipsniai).

Dėl ES chartijos 20 ir 21straipsnių.

Kaip nustatyta pagal Europos Sąjungos sutartį ir pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV), Europos Komisija apskritai neturi įgaliojimų kištis į tariamo pagrindinių 
teisių pažeidimo atvejus. Ji gali imtis veiksmų tik tokiu atveju, jei klausimas susijęs su 
Europos Sąjungos teise. 

Taigi, nors ES sutarties 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Sąjunga pripažįsta 2000 m. 
gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, patikslintoje 2007 m. gruodžio 
12 d. Strasbūre, išdėstytas teises, laisves ir principus; Chartija turi tokią pat teisinę galią kaip 
ir Sutartys“, antroje šio straipsnio dalies pastraipoje nurodoma, kad „Chartijos nuostatos 
niekaip neišplečia Sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos.“

Be to, ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnyje nustatyta, kad jos nuostatos skirtos ES 
institucijoms ir valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina ES teisę. 
                                               
1 Visų pirma, Europos Tarybos parengta Europos socialinė chartija.
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Peticija susijusi su Ispanijos nacionalinių institucijų aktais (o ne ES institucijų aktais). Todėl 
ES Chartija gali būti taikoma tik tuo atveju, kai minėtais veiksmais taikomi ES teisės aktai. 

Tačiau neatrodo, kad taip yra šiuo atveju. Šiuo metu nėra jokių ES teisės aktų darbo teisės 
srityje, kuriais būtų reglamentuojamas darbo užmokestis, atsižvelgiant į tai, kad SESV 
153 straipsnyje (5 dalyje) nurodyta, jog šio straipsnio nuostatos netaikomos darbo 
užmokesčiui. Taip pat nėra jokių ES teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojamos laisvos dienos 
tam tikromis progomis ir (arba) papildomos laisvos dienos pagal darbo stažą. Be to, nėra 
konkrečių ES teisės aktų, kuriais būtų draudžiama valstybės tarnautojų ir kitų viešajame 
sektoriuje dirbančių asmenų, tačiau neturinčių valstybės tarnautojų statuso (isp. empleados 
publicos no functionarios), arba kitų privačiojo sektoriaus darbuotojų diskriminacija. 

Todėl atrodo, kad pirmiau minėtus klausimus galima išspręsti pagal nacionalinius, o ne pagal 
ES teisės aktus. Būtent kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant 
Konstitucinį teismą, turi priimti sprendimą dėl šių klausimų teisėtumo atsižvelgiant į 
nacionalinę teisę arba kokią nors taikytiną Ispanijos ratifikuotą tarptautinę konvenciją.

Galiausiai pažymėtina, kad sprendimai 2000/750/EB ir 1672/2006/EB yra atitinkamai susiję 
su Bendrijos kovos su diskriminacija veiksmų programos ir Bendrijos užimtumo ir socialinio 
solidarumo programos „Progress“ nustatymu, todėl neatrodo, kad jie būtų susiję su šioje 
byloje pateiktais faktais.

Dėl ES chartijos 27 ir 28 straipsnių.
Chartijos 27 straipsniu suteikta teisė sukonkretinama ES teisės aktuose, pirmiausia 
Direktyvoje 2002/14/EB1 dėl darbuotojų atstovų įmonėse2 ir (arba) padaliniuose3

informavimo ir konsultavimosi su jais. Šis informavimas ir konsultavimasis, be kita ko, apima 
sprendimus, galinčius lemti nemažus darbo organizavimo arba sutartinių santykių 
pakeitimus4.

Vis dėlto, remiantis Direktyvos 2002/14/EB 2 ir 3 straipsniais, ji neapima nei viešojo 
administravimo5, nei valstybės tarnautojų6. 

Chartijos 28 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojai pagal Sąjungos teisę ir nacionalinius teisės 
aktus bei praktiką turi teisę derėtis ir sudaryti kolektyvinius susitarimus (teisė į kolektyvines 
derybas). Tačiau nėra jokių konkrečių ES teisės aktų darbo teisės srityje, kuriais būtų 
draudžiama nacionalinės teisės aktais pakeisti nuostatas arba praktiką, anksčiau taikytą pagal 
kolektyvinius susitarimus. 

Taigi atrodo, kad bendras kolektyvinių susitarimų, susijusių su viešojo sektoriaus 
darbuotojais, sustabdymas (jei šiuose susitarimuose yra sąlygų, kurios neatitinka teisinių 
nuostatų), priskiriamas nacionalinei, o ne ES kompetencijai. Todėl būtent kompetentingos 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:LT:HTML.
2 Žr. „įmonės“ apibrėžtį direktyvos 2 straipsnio a dalyje.
3 Žr. „padalinio“ apibrėžtį direktyvos 2 straipsnio b dalyje.
4 Žr. direktyvos 4 straipsnio 2 dalies c punktą.
5 Priešingai nei valstybinės įmonės, kurios yra įtrauktos į šią direktyvą.
6 Žr. „darbuotojo“ apibrėžtį direktyvos 2 straipsnio d dalyje.
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nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant Konstitucinį teismą, turi priimti sprendimą dėl šių 
klausimų teisėtumo atsižvelgiant į Konstituciją arba Ispanijos ratifikuotas tarptautines 
konvencijas.

Išvada

Neatrodo, kad aptariamu atveju būtų pažeista ES teisė. Todėl Komisija neturi įgaliojimų šiuo 
atveju imtis veiksmų siekdama ginti peticijų pateikėjų interesus.“


