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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1367/2012, adresată de Alejandro Laguna Martín-Meldaña, de cetățenie 
spaniolă, în numele Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España 
(Sindicatul lucrătorilor din sectorul public din Spania), însoțită de 21 de 
semnături, privind măsurile de austeritate impuse funcționarilor publici din Spania

Petiția 1929/2012, adresată de Marrahí Escribà Marrahí, de cetățenie spaniolă, 
privind măsurile de austeritate impuse funcționarilor publici în Spania

1. Rezumatul petiției nr. 1367/2012

Petiționarii, care reprezintă 21 de sindicate diferite ale funcționarilor publici din Spania, 
denunță măsurile de austeritate impuse ca urmare a crizei economice. Recent, în luna 
iulie 2012, Decretul regal nr. 20/2012 din 13 iulie a majorat taxa pe valoarea adăugată pentru 
o serie amplă de produse și servicii, și a redus finanțarea și beneficiile pentru multe programe 
și pentru un sector vast al populației, în special pentru șomeri. Decretul a afectat grav și 
funcționarii publici prin reducerea salariilor și beneficiilor acordate acestora, precum și prin 
modificarea sau suspendarea normelor și a acordurilor negociate colectiv existente.
Petiționarii denunță încălcarea legislației și jurisprudenței spaniole cu privire la o serie de 
aspecte. În ceea ce privește textele europene, petiționarii atrag atenția asupra Cartei 
drepturilor fundamentale a UE, care reafirmă principiul nediscriminării, dreptul lucrătorilor la 
informare și consultare cu întreprinderea și dreptul de negociere și acțiune colectivă.
Petiționarii reamintesc, în același mod, Carta comunitară privind drepturile sociale 
fundamentale ale lucrătorilor, adoptată în anul 1989, și fac referire, de asemenea, la 
Decizia 2000/750/CE de stabilire a unui program comunitar de acțiune pentru combaterea 
discriminării și la Decizia 1672/2006/CE de stabilire a Programului comunitar pentru 
ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress.

Rezumatul petiției nr. 1929/2012
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Petiționarul denunță faptul că Decretul-lege regal 20/2012 al Spaniei din 13 iulie încalcă 
principiile egalității și nediscriminării din Constituția spaniolă. Decretul a afectat grav 
funcționarii publici prin reducerea salariilor și beneficiilor acordate acestora, precum și prin 
modificarea sau suspendarea normelor și a acordurilor negociate colectiv existente.

2. Admisibilitate

1367/2012: Declarată admisibilă la 27 februarie 2012.
1929/2012: Declarată admisibilă la 24 iulie 2012.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Petiționarul critică, în temeiul dreptului național, inclusiv Constituția, precum și în temeiul 
dreptului UE, mai multe dispoziții legale adoptate recent în Spania. Întrucât Comisia nu are 
competența de a verifica conformitatea acestor dispoziții cu dreptul național sau cel 
internațional1, se va limita la evaluarea dispozițiilor din punctul de vedere al dreptului UE 
aplicabil.

În ceea ce privește încălcarea prezumată a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;
Legile spaniole recente, și anume Decretul-lege regal 20/2012, au introdus o serie de 
schimbări ale condițiilor de muncă pentru funcționarii publici, în special: 1) reglementarea 
salariilor funcționarilor; suspendarea plăților speciale (mai exact pentru Crăciunul 2012);
modificarea dispozițiilor legale privind zilele libere și de concediu suplimentare și 2) 
suspendarea generală a acordurilor cu angajații din sectorul public. Se afirmă că aceste 
schimbări constituie o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale a UE (în special articolele
20, 21, 27 și 28).

În ceea ce privește articolele 20 și 21 ale Cartei UE:

În conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia Europeană nu deține competența generală de a interveni 
în cazul în care se suspectează încălcarea ale drepturilor fundamentale. Ea poate să facă acest 
lucru numai dacă este vorba despre un aspect referitor la legislația Uniunii Europene.

Astfel, deși articolul 6 alineatul (1) din TUE prevede că „Uniunea recunoaște drepturile, 
libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 
7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are 
aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor”, la al doilea paragraf se stipulează că „Dispozițiile 
cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în 
tratate.”

                                               
1 În special, Carta Socială Europeană a fost încheiată în cadrul Consiliului Europei.
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În plus, articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a UE prevede faptul că dispozițiile 
sale se adresează instituțiilor europene și statelor membre numai atunci când implementează 
dreptul Uniunii.

Petiția se referă la legi adoptate de autoritățile naționale spaniole (și nu de instituțiile UE).
Prin urmare, Carta UE se aplică numai dacă aceste acte reprezintă acte de aplicare a legislației 
UE.

Cu toate acestea, se pare că nu este cazul aici. În prezent, nu există legislație UE în domeniul 
ocupării forței de muncă care să reglementeze remunerația, având în vedere faptul că 
articolul 153 alineatul (5) din TFUE prevede că dispozițiile sale nu se aplică remunerațiilor.
De asemenea, nu există legislație comunitară care să reglementeze zile libere pentru ocazii 
speciale și/sau zile suplimentare din motive de vechime. Mai mult, nu există legi ale UE 
concrete care să interzică explicit discriminarea între funcționarii publici, pe de o parte, și alte 
persoane care lucrează în sectorul public, fără statut de funcționari publici („empleados 
publicos no functionarios”) sau alți lucrători din sectorul privat, pe de altă parte.

Se pare, prin urmare, că problemele de mai sus trebuie rezolvate în temeiul legislației 
naționale și nu al legislației UE. Autoritățile naționale competente, inclusiv Curtea 
Constituțională, vor decide legalitatea dispozițiilor legislative în temeiul legislației naționale 
sau al altor convenții internaționale aplicabile ratificate de Spania.

În cele din urmă, trebuie subliniat că Deciziile 2000/750/CE și 1672/2006/CE privesc 
stabilirea unui Program de acțiune comunitară pentru combaterea discriminării și a unui 
Program comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială (Progress) și astfel, 
nu par a fi relevante pentru faptele expuse în cazul de față.

În ceea ce privește articolele 27 și 28 ale Cartei UE:
Articolul 27 al Cartei și-a găsit expresia concretă în legislația UE prin Directiva 2002/14/CE1

care prevede informarea și consultarea reprezentanților lucrătorilor din întreprinderi2 și/sau 
unități3. Această informare și consultare acoperă, printre altele, deciziile care pot să ducă la 
modificări importante în organizarea muncii sau în relațiile contractuale4.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolele sale 2 și 3, Directiva 2002/14/CE nu cuprinde 
administrația publică5 sau funcționarii publici6.

Articolul 28 al Cartei prevede că lucrătorii au, în conformitate cu dreptul UE și cu normele și 
practicile naționale, dreptul de a negocia și încheia acorduri colective (dreptul de negociere 
colectivă). Totuși, nu există un act legislativ concret al UE în domeniul dreptului muncii care 
să interzică introducerea, în legislația națională, a unor schimbări ale dispozițiilor sau 
practicilor aplicate anterior în baza contractelor colective.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
2 a se vedea definiția „întreprinderilor” la articolul 2 punctul (a) din directivă.
3 a se vedea definiția „unităților” la articolul 2 punctul (b) din directivă.
4 A se vedea articolul 4 alineatul (2) punctul (c) din directivă.
5 Spre deosebire de întreprinderile publice care fac obiectul directivei.
6 a se vedea definiția „angajatului” la articolul 2, punctul (d) din directivă.
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Se pare, prin urmare, că suspendarea generală a contractelor colective pentru angajații din 
sectorul public, dacă aceste contracte conțin clauze care contravin prevederilor legale, nu este 
de competența dreptului UE, ci al dreptului național. Prin urmare, autoritățile naționale 
competente, inclusiv Curtea Constituțională, vor decide legalitatea dispozițiilor legislative în 
temeiul Constituției sau al altor convenții internaționale ratificate de Spania.

Concluzii

Se pare că legislația UE nu a fost încălcată în acest caz. Prin urmare, Comisia nu are 
competența de a interveni în numele petiționarilor cu această ocazie.


