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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1367/2012, ingediend door Alejandro Laguna Martín-
Meldaña (Spaanse nationaliteit), namens Plataforma Sindical de Empleados 
Públicos de España, gesteund door 21 medeondertekenaars, over de 
bezuinigingsmaatregelen die in Spanje aan ambtenaren worden opgelegd.

Verzoekschrift 1929/2012, ingediend door Marrahí Escribà Marrahí 
(Spaanse nationaliteit), over de bezuinigingsmaatregelen die zijn opgelegd 
aan ambtenaren in Spanje.

1. Samenvatting van verzoekschrift 1367/2012 

De indieners, die 21 verschillende Spaanse vakverenigingen voor ambtenaren 
vertegenwoordigen, klagen de bezuinigingsmaatregelen aan die zijn opgelegd ten gevolge van 
de economische crisis. De recentste daarvan was koninklijk besluit 20/2012 van 13 juli 2012 
dat de belasting over de toegevoegde waarde voor een hele reeks producten en diensten 
verhoogde en de financiering en uitkeringen voor een heleboel programma's en een groot 
gedeelte van de bevolking, met name de werklozen, verminderde. Het besluit had ook ernstige 
gevolgen voor ambtenaren omdat het hun salaris en uitkeringen verlaagde en omdat het 
bestaande regelingen en collectief onderhandelde overeenkomsten wijzigde of opschortte. De 
indieners protesteren dat dit inbreuken zijn op een reeks Spaanse wetten en jurisprudentie. 
Met betrekking tot Europese teksten wijzen de indieners op het EU-Handvest van de 
grondrechten, dat het non-discriminatiebeginsel opnieuw bevestigt, evenals het recht op 
voorlichting en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming en het recht op 
collectieve onderhandelingen en collectieve actie. De indieners herinneren ook aan het in 
1989 goedgekeurde Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden 
en wijzen tot slot ook op Besluit 2000/750/EG tot vaststelling van een communautair 
actieprogramma ter bestrijding van discriminatie en op Besluit 1672/2006/EG tot vaststelling 
van een communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit –
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Progress.

Samenvatting van verzoekschrift 1929/2012

Indiener klaagt erover dat het Spaanse koninklijk besluit 20/2012 van 13 juli in strijd is met 
de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie zoals vastgelegd in de Spaanse grondwet. 
Het besluit had ernstige gevolgen voor ambtenaren omdat het hun salaris en uitkeringen 
verlaagde en omdat het bestaande regelingen en collectief onderhandelde overeenkomsten 
wijzigde of opschortte. 

2. Ontvankelijkheid

1367/2012: Ontvankelijk verklaard op 27 februari 2012. 
1929/2012: Ontvankelijk verklaard op 24 juli 2012. 
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013.

Indieners hebben kritiek op verschillende wettelijke bepalingen die recent in Spanje zijn 
goedgekeurd, omdat die strijdig zouden zijn met de nationale wetgeving, waaronder de
grondwet, en met het EU-recht. Aangezien de Commissie niet bevoegd is om te onderzoeken 
of de bepalingen in overeenstemming zijn met het nationaal of internationaal recht1, zal ze 
enkel nagaan of ze sporen met het toepasselijke EU-recht.

Wat betreft de vermeende inbreuk op het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie:
In recente Spaanse wetten, in het bijzonder in het koninklijk besluit 20/2012, wordt een aantal 
wijzigingen ingevoerd met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van Spaanse 
ambtenaren, in het bijzonder: 1) regulering van de lonen van de ambtenaren; afschaffing van 
bijzondere betalingen (in het bijzonder voor Kerstmis 2012); wijziging van de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot bijkomende vrije dagen en vakantie en 2) algemene 
opschorting van de overeenkomsten met betrekking tot het personeel in overheidsdienst. Er 
wordt beweerd dat deze wijzigingen een inbreuk zijn op het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie (in het bijzonder artikelen 20, 21, 27 en 28).

Wat betreft artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

Uit hoofde van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU) beschikt de Europese Commissie niet over 
algemene bevoegdheden om in te grijpen in het geval van vermeende schendingen van de 
grondrechten. Zij kan dit alleen doen wanneer er sprake is van een kwestie die betrekking 
heeft op EU-recht. 

Al wordt in artikel 6, lid 1 van de VEU bepaald dat “[de] Unie ... de rechten, vrijheden en 
beginselen [erkent] die zijn vastgesteld in het Handvest van de grondrechten van de Europese 
                                               
1 In het bijzonder het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa.
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Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg, dat dezelfde 
rechtskracht als de Verdragen heeft,” in de tweede subparagraaf wordt tevens bepaald dat 
“[de] bepalingen van het Handvest ... geenszins een verruiming [inhouden] van de 
bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen.”

Bovendien is in artikel 51 van het Handvest van de grondrechten van de EU vastgesteld dat de 
bepalingen van dit artikel uitsluitend van toepassing zijn op de instellingen van de EU en op 
de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. 

Het verzoekschrift heeft betrekking op wetten van de Spaanse nationale autoriteiten (en niet 
op wetten van de EU-instellingen). Derhalve kan het Handvest van de grondrechten van de 
EU alleen van toepassing zijn als deze wetten deel uitmaken van de toepassing van het recht 
van de Unie. 

Dit lijkt echter niet het geval. Momenteel is er geen EU-wet op het gebied van arbeidsrecht 
waarin beloningen zijn geregeld, aangezien in artikel 153 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (lid 5) is vastgelegd dat de bepalingen niet van toepassing zijn 
op de beloning. Evenmin zijn er EU-wetten waarin vrije dagen voor bijzondere gelegenheden 
en/of bijkomende vrije dagen vanwege anciënniteit worden geregeld. Bovendien is er geen 
specifieke EU-wetgeving die discriminatie verbiedt tussen ambtenaren enerzijds, en andere 
werknemers in de overheidssector die niet het statuut van ambtenaar hebben (empleados 
publicos no funcionarios) of andere werknemers in de private sector anderzijds. 

Het ziet er dan ook naar uit dat voor bovengenoemde kwesties een oplossing moet worden 
gezocht in de nationale wetgeving en niet zozeer in de EU-wetgeving. Het zijn de bevoegde 
nationale autoriteiten, met inbegrip van het Grondwettelijk Hof, die de wettelijkheid van de 
bepalingen moeten toetsen aan de nationale wetgeving of aan eender welk toepasselijk 
internationaal verdrag dat Spanje geratificeerd heeft.

Tenslotte moeten we erop wijzen dat Besluiten 2000/750/EG en 1672/2006/EG betrekking 
hebben op de vaststelling van, respectievelijk, een communautair actieprogramma ter 
bestrijding van discriminatie en een communautair programma voor werkgelegenheid en 
sociale solidariteit (Progress) en derhalve niet relevant lijken te zijn ten aanzien van de feiten 
waarvan sprake in dit verzoekschrift.

Wat betreft artikelen 27 en 28 van het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie:
Artikel 27 van het Handvest is geconcretiseerd in het EU-recht door middel van Richtlijn 
2002/14/EG1 die voorziet in voorlichting en raadpleging van de vertegenwoordigers van de 
werknemers in ondernemingen2 en/of vestigingen3. Deze informatie en raadpleging behelzen 
onder andere beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de 
arbeidsovereenkomsten met zich kunnen brengen.4.

Richtlijn 2002/14/EG is, overeenkomstig artikelen 2 en 3, echter niet van toepassing op 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994H0820:NL:HTML.
2 Zie definitie van 'onderneming' in artikel 2, onder a, van de Richtlijn.
3 Zie definitie van 'vestiging' in artikel 2, onder b, van de Richtlijn.
4 Zie artikel 4, lid 2, onder c, van de Richtlijn.
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overheidsdiensten1 of ambtenaren2. 

Artikel 28 van het Handvest voorziet erin dat werknemers, overeenkomstig het EU-recht en 
nationale wetten en praktijken, het recht hebben op het onderhandelen over en het sluiten van 
collectieve overeenkomsten (recht op collectieve onderhandelingen). Maar er is geen 
specifieke EU-wet op het gebied van arbeidsrecht die verbiedt dat bepalingen of praktijken 
die eerder van toepassing waren op grond van collectieve overeenkomsten bij nationale wet 
worden gewijzigd. 

Het lijkt er dan ook op dat de algemene opschorting van de collectieve overeenkomsten met 
betrekking tot het personeel in overheidsdienst, als deze bepalingen bevatten die strijdig zijn 
met de wettelijke bepalingen, onder de bevoegdheid valt van het nationale en niet zozeer van 
het EU-recht. Het zijn dan ook de bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van het 
Grondwettelijk Hof, die de wettelijkheid van de bepalingen moeten toetsen aan de grondwet 
of aan door Spanje geratificeerde internationale verdragen.

Conclusie 

Voor zover het zich laat aanzien is er in het onderhavige geval geen EU-recht geschonden. 
Derhalve is de Commissie bij deze gelegenheid niet bevoegd om namens indieners te 
interveniëren.

                                               
1 In tegenstelling tot overheidsbedrijven, die er wel onder vallen.
2 Zie definitie van 'werknemer' in artikel 2, onder d, van de Richtlijn.


