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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1367/2012, ko „Plataforma Sindical de Empleados Públicos 
de España” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Alejandro Laguna 
Martín-Meldaña un kam pievienots 21 paraksts, par taupības pasākumiem, 
ko piemēro ierēdņiem Spānijā

Lūgumraksts Nr. 1929/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Marrahí 
Escribà Marrahí, par taupības pasākumiem, kurus piemēro ierēdņiem 
Spānijā

1. Lūgumraksta Nr. 1367/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv 21 dažādu ierēdņu arodbiedrību Spānijā, sūdzas par to, 
ka ekonomikas krīzes dēļ tiek piemēroti taupības pasākumi. Pavisam nesen — 2012. gada 
jūlijā — ar 2012. gada 13. jūlija Karaļa dekrētu 20/2012 tika palielināts pievienotās vērtības 
nodoklis plašam produktu un pakalpojumu klāstam un samazināts finansējums dažādām 
programmām, kā arī atbalsts lielai sabiedrības daļai, jo īpaši bezdarbniekiem. Dekrēts arī 
radīja būtisku negatīvu ietekmi uz ierēdņiem, jo samazinājās viņu algas un pabalsti, kā arī tika 
grozīti vai apturēti spēkā esošie noteikumi un kolektīvie nolīgumi. Lūgumraksta iesniedzēji 
apgalvo, ka tiek pārkāpti vairāki Spānijas tiesību akti un judikatūra. Attiecībā uz Eiropas 
tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz ES Pamattiesību hartu, kurā apstiprināts 
diskriminācijas novēršanas princips, darba ņēmēju tiesības uz informāciju un apspriedēm 
uzņēmumā, kā arī tiesības uz sarunām par darba koplīguma slēgšanu un kopējām prasībām. 
Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas arī uz 1989. gadā pieņemto Kopienas Hartu par strādājošo 
sociālajām pamattiesībām un, visbeidzot, norāda uz Lēmumu 2000/750/EK, ar ko ievieš 
Kopienas rīcības programmu diskriminācijas apkarošanai, un Lēmumu 1672/2006/EK, ar ko 
izveido Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu „Progress”.

Lūgumraksta Nr. 1929/2012 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Spānijas karaļa 2012. gada 13. jūlija Dekrētlikums 
Nr. 20/2012 ir pretrunā vienlīdzības principam un diskriminācijas aizlieguma principam, kas 
noteikts Spānijas konstitūcijā. Šis dekrēts radīja būtisku negatīvu ietekmi uz ierēdņiem, jo tika 
samazinātas viņu algas un pabalsti, kā arī tika grozīti vai apturēti spēkā esošie noteikumi un 
kolektīvie nolīgumi.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1367/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. februārī. 
Lūgumraksts Nr. 1929/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. jūlijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Lūgumrakstu iesniedzēji, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, tostarp konstitūciju, kā arī ES 
tiesību aktiem, kritizē vairākas nesen Spānijā pieņemtas tiesību normas. Ņemot vērā to, ka 
Komisijai nav pilnvaru pārbaudīt minēto noteikumu atbilstību valsts vai starptautiskajiem 
tiesību aktiem1, tā tikai izvērtēs šo noteikumu atbilstību piemērojamiem ES tiesību aktiem.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas iespējamie pārkāpumi
Ar nesen pieņemtajiem Spānijas tiesību aktiem, jo īpaši Spānijas karaļa 
Dekrētlikumu Nr. 20/2012, tika ieviestas vairākas izmaiņas Spānijas ierēdņu darba 
nosacījumos, jo īpaši šādas izmaiņas: 1) ierēdņu algu regulējums; īpašo maksājumu (jo īpaši 
2012. gada Ziemassvētkos) pārtraukšana; grozījumi tiesību normās, kas attiecas uz papildu 
brīvdienām un atvaļinājumu, kā arī 2) tādu līgumu vispārēja apturēšana, kas attiecas uz 
publiskajā sektorā strādājošajiem. Tiek apgalvots, ka minētās izmaiņas ir pretrunā ES 
Pamattiesību hartai (jo īpaši tās 20., 21., 27. un 28. pantam).

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. un 21. pants
Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties iespējamos pamattiesību 
pārkāpumu gadījumos. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja iesaistīti Eiropas Savienības tiesību 
akti.

Lai gan LES 6. panta 1. punktā noteikts, ka „Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, 
kas izklāstīti 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pielāgota 
Strasbūrā, 2007. gada 12. decembrī, un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem”, 
šā punkta otrajā daļā noteikts arī, ka „Hartas noteikumi nekādā ziņā nepaplašina Savienības 
kompetences, kā tās noteiktas Līgumos”.

Turklāt ES Pamattiesību hartas 51. pantā norādīts, ka tās noteikumi attiecas uz ES iestādēm 
un dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus. 

Lūgumraksts attiecas uz Spānijas varas iestāžu (nevis ES iestāžu) izdotiem tiesību aktiem, 
tādēļ ES Pamattiesību hartu var piemērot tikai tad, ja ar šiem tiesību aktiem tiek piemēroti ES 
                                               
1 Jo īpaši Eiropas Sociālajai hartai, kas noslēgta Eiropas Padomes ietvaros.
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tiesību akti. 

Taču šis nešķiet tāds gadījums. Patlaban darba tiesību jomā nepastāv nekādi ES tiesību akti, 
kas reglamentētu darba samaksu, ņemot vērā, ka LESD 153. panta 5. punktā ir noteikts, ka šā 
panta noteikumi neattiecas uz darba samaksu. Nepastāv arī nekādi ES tiesību akti, kas 
reglamentētu brīvdienas īpašos gadījumos un/vai papildu brīvdienas saistībā ar darba stāžu.
Turklāt nav īpašu ES tiesību aktu, kas aizliegtu diskrimināciju starp ierēdņiem, no vienas 
puses, un citām publiskajā sektorā strādājošajām personām, kurām nav ierēdņu statusa 
(empleados publicos no functionarios), vai citiem strādājošajiem privātajā sektorā, no otras 
puses.

Tādēļ šķiet, ka minētie jautājumi risināmi saskaņā ar valsts tiesību aktiem, nevis ES tiesību 
aktiem. Kompetentajām valsts iestādēm, tostarp Konstitucionālajai tiesai, jālemj par minēto 
jautājumu likumību, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem vai visām piemērojamajām 
starptautiskajām konvencijām, ko Spānija ratificējusi.

Nobeigumā jānorāda, ka ar Lēmumu 2000/750/EK un Lēmumu 1627/2006/EK ir izveidota un 
ieviesta attiecīgi Kopienas rīcības programma diskriminācijas apkarošanai un Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma „Progress” un tādēļ atsauce uz šiem 
lēmumiem nešķiet atbilstīga šajā lietā izklāstītajiem faktiem.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 27. un 28. pants
Hartas 27. pants ieguvis konkrētu izteiksmi ES tiesību aktos, pieņemot 
Direktīvu 2002/14/EK1, kas paredz darbinieku pārstāvju informēšanu un uzklausīšanu 
uzņēmumos2 un/vai iestādēs3. Šāda informēšana un uzklausīšana attiecas arī uz lēmumiem, 
kas var radīt būtiskas pārmaiņas darba organizācijā vai līgumattiecībās4.

Taču saskaņā ar Direktīvas 2002/14/EK 2. un 3. pantu tā neattiecas uz valsts pārvaldi5 vai 
ierēdņiem6. 

Hartas 28. pantā noteikts, ka darba ņēmējiem saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu 
tiesību aktiem un praksi ir tiesības iesaistīties sarunās un slēgt koplīgumus (tiesības uz 
sarunām par darba koplīguma slēgšanu). Taču darba tiesību jomā nepastāv īpašs ES tiesību 
akts, kas aizliegtu ar valsts tiesību aktiem veikt izmaiņas noteikumos vai praksē, kas iepriekš 
piemērota saskaņā ar koplīgumiem. 

Tādēļ šķiet, ka tādu publiskajā sektorā strādājošajiem saistošo koplīgumu vispārēja 
apturēšana, kuros iekļauti noteikumi, kas ir pretrunā tiesību normām, ir valsts, nevis ES 
tiesību aktu darbības jomā. Tādēļ kompetentajām valsts iestādēm, tostarp Konstitucionālajai 
tiesai, jālemj par minēto koplīgumu likumību, pamatojoties uz konstitūciju vai Spānijas 
ratificētajām starptautiskajām konvencijām.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
2 Skatīt termina „uzņēmums” definīciju direktīvas 2. panta a) punktā.
3 Skatīt termina „iestāde” definīciju direktīvas 2. panta b) punktā.
4 Skatīt direktīvas 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu.
5 Atšķirībā no valsts uzņēmumiem, uz kuriem direktīva attiecas.
6 Skatīt termina „darbinieks” definīciju direktīvas 2. panta d) punktā.
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Secinājums

ES tiesību akti šajā gadījumā nav pārkāpti. Tādēļ Komisijai šajā gadījumā nav pilnvaru 
iejaukties lūgumrakstu iesniedzēju vārdā.


