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Przedmiot: Petycja 1367/2012, którą złożył Alejandro Laguna Martín-Meldaña 
(Hiszpania) w imieniu Plataforma Sindical de Empleados Públicos de 
España, z 21 podpisami, w sprawie środków oszczędnościowych 
przedsięwziętych wobec urzędników służby cywilnej w Hiszpanii

Petycja 1929/2012, którą złożył Marrahí Escribà Marrahí (Hiszpania), w 
sprawie środków oszczędnościowych stosowanych wobec urzędników służby 
cywilnej w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji 1367/2012 

Składający petycję, którzy reprezentują 21 różnych związków zawodowych urzędników 
służby cywilnej z Hiszpanii, skarżą się na przedsięwzięte w związku z kryzysem 
gospodarczym środki oszczędnościowe. W lipcu 2012 r. na mocy dekretu królewskiego nr 
20/2012 z dnia 13 lipca zwiększono podatek od wartości dodanej od wielu produktów i usług 
oraz zmniejszono fundusze i świadczenia przeznaczone na wiele różnych programów i dla 
dużej grupy ludności, w szczególności dla bezrobotnych. Postanowienia dekretu miały 
również bardzo negatywny wpływ na sytuację urzędników służby cywilnej, ponieważ ich 
wynagrodzenia i świadczenia zostały zmniejszone, a istniejące przepisy oraz wynegocjowane 
układy zbiorowe zostały zmienione lub zawieszone. Składający petycję skarżą się, że 
naruszane są liczne przepisy hiszpańskiego ustawodawstwa i że jest to niezgodne z 
hiszpańskim orzecznictwem. W odniesieniu do prawodawstwa europejskiego składający 
petycję powołują się na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w której potwierdzono 
zasadę niedyskryminacji, prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach 
przedsiębiorstwa oraz prawo do rokowań i działań zbiorowych. Składający petycję odnoszą 
się również do wspólnotowej Karty socjalnych praw podstawowych pracowników przyjętej w 
1989 r. i powołują się na decyzję 2000/750/WE ustanawiającą wspólnotowy program działań 
w zakresie zwalczania dyskryminacji oraz decyzję 1672/2006/WE ustanawiającą 
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wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress.

Streszczenie petycji 1929/2012

Według składającego petycję przyjęty w Hiszpanii dekret królewski 20/2012 z dnia 13 lipca 
narusza zasady równości i niedyskryminacji wyrażone w konstytucji Hiszpanii. Dekret miał 
poważne skutki dla urzędników służby cywilnej, gdyż spowodował obniżenie wynagrodzenia 
i premii oraz zmianę lub zawieszenie obowiązujących uregulowań i układów zbiorowych.  

2. Dopuszczalność

1367/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 lutego 2012 r. 
1929/2012: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lipca 2012 r. 
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Składający petycję odnoszą się krytycznie, w świetle prawa krajowego, w tym konstytucji i 
prawa UE, do kilku aktów prawnych przyjętych w Hiszpanii w ostatnim czasie. Mając na 
uwadze, że Komisja nie jest uprawniona do rozpatrywania zgodności tych przepisów z 
prawem krajowym lub międzynarodowym1, ograniczy się ona do dokonania oceny w świetle 
obowiązującego prawa UE.

W odniesieniu do domniemanego naruszenia postanowień Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej:
Przyjęte niedawno w Hiszpanii akty prawne, w szczególności dekret królewski nr 20/2012, 
wprowadziły szereg zmian w warunkach pracy hiszpańskich urzędników, w szczególności: 1) 
w zakresie regulacji wynagrodzeń urzędników – zniesiono dodatkowe wypłaty (w
szczególności na Boże Narodzenie 2012 r.); zmieniono przepisy prawne dotyczące 
dodatkowych dni wolnych od pracy i dni urlopu oraz 2) wprowadzono ogólne zawieszenie 
umów dotyczących pracowników sektora publicznego. Składający petycję twierdzą, że 
zmiany te stanowią naruszenie postanowień Karty praw podstawowych UE (w szczególności 
jej art. 20, 21, 27 i 28). 

W odniesieniu do art. 20 i 21 Karty praw podstawowych UE:

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) Komisja Europejska nie posiada ogólnych uprawnień do podejmowania 
działań w przypadkach domniemanego naruszenia praw podstawowych. Może ona 
interweniować jedynie w kwestiach, które dotyczą prawa Unii Europejskiej.  

Choć w art. 6 ust. 1 TUE przewiduje się, że „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu 
dostosowanym w dniu 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną 
jak Traktaty”, w akapicie drugim stanowi się też, że „postanowienia Karty w żaden sposób 
                                               
1 W szczególności z Europejską kartą społeczną przyjętą w ramach Rady Europy
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nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach.”

Ponadto w art. 51 Karty praw podstawowych UE przewiduje się, że jej postanowienia mają 
zastosowanie do instytucji UE oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim 
stosują one prawo UE. 

Przedmiotowa petycja odnosi się do aktów prawnych przyjętych przez hiszpańskie władze 
krajowe (nie zaś przez instytucje UE). W związku z tym Karta praw podstawowych UE ma 
zastosowanie tylko wówczas, gdy akty te przewidują wykonanie prawa UE. 

W tym przypadku jednak tak nie jest. Obecnie nie istnieją przepisu UE w dziedzinie prawa 
pracy, które regulowałyby wysokość wynagrodzenia, biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 153 
ust. 5 TFUE postanowienia tego artykułu nie mają zastosowania do płac. Prawodawstwo UE 
nie reguluje też kwestii dni urlopu w związku z wyjątkowymi okazjami ani dodatkowych dni 
przysługujących z racji stażu pracy. Ponadto nie istnieją specjalne przepisy unijne zakazujące 
różnic w traktowaniu osób pracujących w sektorze publicznym i nie posiadających statusu 
urzędniczego (empleados publicos no functionarios) i innych pracowników sektora 
prywatnego w porównaniu z urzędnikami.  

Wydaje się zatem, że powyższe kwestie winny być rozwiązane na mocy prawa krajowego, a 
nie prawodawstwa UE. To właściwe organy krajowe, w tym Trybunał Konstytucyjny, muszą 
orzec o legalności tych przepisów w świetle prawa krajowego lub obowiązujących konwencji 
międzynarodowych ratyfikowanych przez Hiszpanię.

Należy także podkreślić, że decyzje 2000/750/WE and 1672/2006/WE dotyczą odpowiednio 
ustanowienia wspólnotowego programu działań w zakresie zwalczania dyskryminacji oraz 
wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress, w 
związku z czym powoływanie się na te decyzje w omawianym przypadku nie wydaje się 
właściwe.

W odniesieniu do art. 27 i 28 Karty praw podstawowych UE:
Artykuł 27 Karty został wyrażony w przepisach UE za pośrednictwem dyrektywy 
2002/14/WE1, który przewiduje informowanie przedstawicieli pracowników w 
przedsiębiorstwach2 lub zakładach3 oraz konsultacje z nimi. Takie informowanie i 
przeprowadzanie konsultacji dotyczy między innymi decyzji, które prawdopodobnie będą 
prowadziły do istotnych zmian w organizacji pracy lub w stosunkach umownych4.

Dyrektywa 2002/14/WE, zgodnie z art. 2 i 3, nie dotyczy jednak administracji publicznej5 ani 
pracowników służby publicznej6. 

Artykuł 28 Karty przewiduje, że pracownicy, na mocy prawodawstwa Unii oraz przepisów i 
praktyk krajowych, mają prawo negocjować i zawierać układy zbiorowe (prawo do rokowań 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
Zob. definicję przedsiębiorstwa w art. 2 lit. a) dyrektywy.
Zob. definicję przedsiębiorstwa w art. 2 lit. a) dyrektywy.
4 Zob. art. 4 ust. 2 lit. c) dyrektywy.
5 W przeciwieństwie do przedsiębiorstw publicznych, które zostały objęte jej zakresem.
6 Zob definicję pracownika w art. 2 lit. d) dyrektywy.
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zbiorowych). Nie istnieje jednak specjalny unijny akt prawny w dziedzinie prawa pracy, 
zakazujący wprowadzania w ramach prawa krajowego zmian do przepisów lub praktyk 
stosowanych dotychczas w układach zbiorowych. 

Wydaje się zatem, że ogólne zawieszenie zawierania układów zbiorowych dotyczących 
pracowników sektora publicznego, w przypadku gdy układy te zawierają klauzule pozostające 
w sprzeczności z przepisami, należy do zakresu prawa krajowego, a nie unijnego.  Zatem to 
właściwe organy krajowe, w tym Trybunał Konstytucyjny, muszą orzec o legalności tych 
przepisów w świetle konstytucji lub obowiązujących konwencji międzynarodowych 
ratyfikowanych przez Hiszpanię.

Wniosek 

Wydaje się, że w przedmiotowym przypadku nie doszło do naruszenia prawa UE. Dlatego 
Komisja nie ma uprawnień, by w tej sprawie podjąć działania w imieniu składających petycje.


