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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1367/2012, ktorú predkladá Alejandro Laguna Martín-Meldaña, 
španielsky štátny občan, v mene Plataforma Sindical de Empleados Públicos 
de España spolu s 21 podpismi, o úsporných opatreniach, ktoré boli uložené 
štátnym zamestnancom v Španielsku

Petícia č. 1929/2012, ktorú predkladá Marrahí Escribà Marrahí, španielsky 
štátny občan, o úsporných opatreniach, ktoré boli uložené štátnym 
zamestnancom v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície č. 1367/2012

Predkladatelia petície, ktorí zastupujú 21 rôznych odborových zväzov štátnych zamestnancov 
v Španielsku, odsudzujú úsporné opatrenia uložené v dôsledku hospodárskej krízy. Naposledy 
v júli 2012 sa prostredníctvom kráľovského dekrétu č. 20/2012 z 13. júla zvýšila daň z 
pridanej hodnoty zo širokého sortimentu výrobkov a služieb a znížilo financovanie a výhody 
pre širokú škálu programov a veľkú časť obyvateľstva, najmä nezamestnaných. Vyhláška 
závažným spôsobom postihuje aj štátnych úradníkov znížením ich platu a výhod a zmenou či 
pozastavením účinnosti jestvujúcich právnych predpisov a dohôd dosiahnutých v rámci 
kolektívneho vyjednávania. Predkladatelia petície odsudzujú porušovanie viacerých 
španielskych právnych predpisov a judikatúry. Pokiaľ ide o texty na úrovni EÚ, 
predkladatelia petície poukazujú na Chartu základných práv EÚ, ktorá znovu potvrdzuje 
zásadu nediskriminácie, právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku a 
právo na kolektívne vyjednávanie a kroky. Predkladatelia petície podobne pripomínajú Chartu 
Spoločenstva týkajúcu sa základných sociálnych práv pracovníkov prijatú v roku 1989 a 
napokon poukazujú aj na rozhodnutie 2000/750/ES, ktorým sa ustanovuje Akčný program 
Spoločenstva na boj proti diskriminácii a rozhodnutie č. 1672/2006/ES, ktorým sa zriaďuje 
program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress.



PE523.132v01-00 2/4 CM\1010202SK.doc

SK

Zhrnutie obsahu petície č. 1929/2012

Predkladateľ petície tvrdí, že španielsky kráľovský dekrét č. 20/2012 z 13. júla porušuje 
zásady rovnosti a nediskriminácie stanovené v španielskej ústave. Dekrét závažným 
spôsobom postihuje štátnych úradníkov znížením ich platu a výhod a zmenou či pozastavením 
účinnosti jestvujúcich právnych predpisov a dohôd dosiahnutých v rámci kolektívneho 
vyjednávania.  

2. Prípustnosť

1367/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 27. februára 2012.
1929/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 24. júla 2012.
Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku.

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Predkladatelia petície so zreteľom na vnútroštátne právne predpisy vrátane ústavy a právnych 
predpisov EÚ kritizujú niekoľko právnych ustanovení, ktoré boli nedávno prijaté 
v Španielsku. Keďže Komisia nemá právomoc skúmať súlad týchto ustanovení s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo medzinárodným právom1, obmedzí sa na ich 
posúdenie z hľadiska príslušných právnych predpisov EÚ.

Pokiaľ ide o údajné porušenie Charty základných práv Európskej únie:
nedávno prijaté španielske zákony, najmä kráľovský dekrét č. 20/2012, zaviedli niekoľko 
zmien pracovných podmienok španielskych štátnych zamestnancov, najmä: 1) reguláciu 
miezd štátnych zamestnancov; obmedzenie príplatkov (najmä príplatku na Vianoce 2012);
úpravu právnych ustanovení týkajúcich sa ďalších dní voľna a dovolenky a 2) všeobecné 
pozastavenie dohôd týkajúcich sa zamestnancov verejného sektora. Tieto zmeny údajne 
predstavujú porušenie Charty základných ľudských práv (najmä jej článkov 20, 21, 27 a 28).

Pokiaľ ide o články 20 a 21 charty EÚ:

podľa Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) nemá 
Európska komisia všeobecnú právomoc zasiahnuť v jednotlivých prípadoch údajného 
porušenia základných práv. Môže zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide o záležitosť, ktorá 
súvisí s právom Európskej únie.  

Preto, kým sa v článku 6 ods. 1 ZFEÚ stanovuje, že „Únia uznáva práva, slobody a zásady 
uvedené v Charte základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 upravenej 12.
decembra 2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy“, v jej druhom 
odseku sa rovnako stanovuje, že „ustanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú 
právomoci Únie vymedzené v zmluvách“.

V článku 51 Charty základných práv EÚ sa stanovuje, že ustanovenia sú určené inštitúciám 
                                               
1 Najmä závery Európskej sociálnej charty uzatvorenej v rámci Rady Európy.
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EÚ a členským štátom len vtedy, ak vykonávajú právne predpisy EÚ.

Petícia sa týka zákonov španielskych vnútroštátnych orgánov (a nie zákonov inštitúcií EÚ).
Chartu EÚ preto možno uplatňovať len vtedy, ak predchádzajúce zákony predstavujú 
uplatňovanie právnych predpisov EÚ.

Toto však nie je ten prípad. V súčasnosti neexistuje žiadny právny predpis EÚ v oblasti 
pracovného práva, ktorý upravuje odmenu, keďže v článku 153 ZFEÚ (odsek 5) sa stanovuje, 
že jeho ustanovenia sa nevzťahujú na odmenu. Neexistuje ani žiadny právny predpis EÚ, 
ktorý upravuje dni voľna pre osobitné príležitosti a alebo/ďalšie dni voľna z dôvodu seniority.
Neexistuje ani osobitný právny predpis EÚ zakazujúci diskrimináciu medzi štátnymi 
zamestnancami na jednej strane a inými osobami pracujúcimi v štátnom sektore bez štatútu 
štátneho zamestnanca (empleados publicos no functionarios) alebo inými pracovníkmi v 
súkromnom sektore na strane druhej.  

Preto sa zdá, že riešenie uvedených otázok patrí skôr do právomoci vnútroštátnych právnych 
predpisov než právnych predpisov EÚ. O ich zákonnosti musia preto rozhodnúť príslušné 
vnútroštátne orgány vrátane ústavného súdu na základe vnútroštátnych právnych predpisov 
alebo akéhokoľvek platného medzinárodného dohovoru ratifikovaného Španielskom.

Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie 2000/750/ES sa týka ustanovenia Akčného 
programu Spoločenstva na boj proti diskriminácii a rozhodnutie č. 1672/2006/ES zriadenia 
programu Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity (Progress), a preto sa 
nezdajú relevantné vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto prípade.

Pokiaľ ide o články 27 a 28 charty EÚ:
Článok 27 charty dostal konkrétne vyjadrenie v právnych predpisoch EÚ prostredníctvom 
smernice 2002/14/ES,1 ktorou sa stanovujú informácie a konzultácie so zástupcami 
zamestnancov v podnikoch2 a/alebo zariadeniach3. Tieto informácie a konzultácie sa okrem 
iného týkajú rozhodnutí, ktoré by mohli viesť k podstatným zmenám v organizácii práce 
alebo zmluvných vzťahoch4.
Smernica 2002/14/ES sa však v súlade s článkami 2 a 3 nevzťahuje na verejnú správu5 ani na 
štátnych zamestnancov6.

V článku 28 charty sa stanovuje, že pracovníci majú v súlade s právnymi predpismi EÚ, 
vnútroštátnymi predpismi a praxou právo vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy (právo 
na kolektívne vyjednávanie). Neexistuje žiadny konkrétny právny predpis EÚ v oblasti 
pracovného práva, v ktorom sa zakazuje, aby sa prostredníctvom vnútroštátnych právnych 
predpisov zavádzali zmeny ustanovení alebo postupov, ktoré sa predtým uplatňovali v rámci 
kolektívnych zmlúv.

Preto sa zdá, že ak tieto dohody obsahujú ustanovenia, ktoré sú v rozpore s právnymi 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:SK:HTML
2 Pozri vymedzenie pojmu „podnik“ v článku 2 písm. a) smernice
3 Pozri vymedzenie pojmu „podnik“ v článku 2 písm. b) smernice
Pozri článok 4 ods. 2 písm. c) smernice
5 Na rozdiel od verejných podnikov, na ktoré sa smernica vzťahuje.
6 Pozri vymedzenie pojmu „zamestnanec“ v článku 2 písm. d) smernice.
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predpismi, všeobecné pozastavenie kolektívnych dohôd týkajúcich sa zamestnancov 
verejného sektora patrí skôr do právomoci vnútroštátnych právnych predpisov než právnych 
predpisov EÚ. O ich zákonnosti musia preto rozhodnúť príslušné vnútroštátne orgány vrátane 
ústavného súdu na základe ústavy alebo medzinárodných dohovorov ratifikovaných 
Španielskom.

Záver

Nezdá sa, že v tomto prípade došlo k porušeniu právnych predpisov EÚ. Komisia preto nemá 
právomoc zasahovať v mene predkladateľov v tejto súvislosti.


