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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0331/2010, внесена от Ignacio Ruipérez arregui, с испанско 
гражданство, относно положението на ръководителите на полети в 
Испания 

Петиция 0651/2010, внесена от Juan María García Gil, с испанско 
гражданство, от името на Съюза на ръководителите на полети, 
относно положението на ръководителите на полети в Испания

1. Резюме на петиция 0331/2010

Вносителят на петицията, който е ръководител полети и е член на испанския съюз на 
ръководителите на полети, посочва, че след колективен трудов спор министерството на 
благоустройството и AENA, обществената институция, отговаряща за испанските 
летища и авиация, са поискали от правителството да изготви кралски указ (1/2010), 
отменящ правата, придобити чрез колективно договаряне, и налагащ намаляване на 
размера на заплащането. Вносителят твърди, че въвеждането в сила на кралския указ за 
отмяна на придобитите права е акт, който противоречи на конституцията и 
представлява нарушение на европейското законодателство в областта на колективните 
трудови отношения.

Резюме на петиция 0651/2010

Вносителят на петицията изразява загриженост за положението, създадено с 
едностранното решение за оттегляне от преговорите с представители на 
ръководителите на полети, чиито условия на труд са променени с приемането от 
испанското правителство на Кралски декрет-закон 1/2010, потвърден със закон 9/2010 
от 14 април. Той твърди, че това е нарушение на профсъюзните права и правата на 
работното място, явен опит за подкопаване правото на преговори и колективни 
действия и следователно нарушаване на свободата на сдружаване, право, признато 
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съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз.

2. По отношение на допустимостта

0331/2010: Обявена за допустима на 1 юли 2010 г.
0651/2010: Обявена за допустима на 13 октомври 2010 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията на петиция 331/2010 и във връзка с петиция 651/2010, 
получен на 8 октомври 2010 г.

Вносителят на петицията, който е ръководител на полети и член на испанския съюз на 
ръководителите на полети, посочва, че вследствие на колективен трудов спор, с 
неотдавна прието национално законодателство (Кралски декрет-закон 1/2010 от 5 
февруари 2010 г., потвърден със закон 9/2010 от 14 април 2010 г.) едностранно са 
въведени редица промени в условията на труд на испанските ръководители на полети, 
които преди това са се прилагали съгласно колективен договор от 1989 г. (Първи 
професионален колективен договор относно ръководителите на полети).  Вносителят 
предоставя списък с промените, които според него представляват сериозно влошаване 
на условията в сравнение с предишните колективно договорени условия. Основният му 
аргумент е, че въвеждането на тези промени представлява нарушаване на Хартата на 
основните права на ЕС (член 5, параграф 2, който забранява принудителния труд, и 
член 28 относно правото на колективни преговори), както и на Регламент (ЕО) № 
2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на общи изисквания при 
доставянето на аеронавигационни услуги (регламент за създаване на Единно 
европейско небе). 

Съгласно Договора за създаването на Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейската комисия не разполага с 
общи правомощия за намеса в случаи на предполагаеми нарушения на основните права. 
Тя може само да се намеси единствено когато става дума за правото на Европейския 
съюз.  Следователно член 51 от Хартата на основните права на ЕС предвижда, че 
разпоредбите й се отнасят за институциите на ЕС и за държавите-членки единствено 
когато те прилагат правото на Съюза.

Петицията е свързана със закони, приети от испанските национални органи: 
следователно Хартата може да е приложима единствено ако тези закони са свързани с 
прилагането на правото на ЕС. 

Случаят обаче не е такъв. Понастоящем не съществува законодателство на ЕС, което да 
забранява националните закони, въвеждащи промени в практики, прилагани преди това 
съгласно колективни договори. Споменатите от вносителя на петицията промени не 
изглеждат в противоречие с минималните стандарти, предвидени в съответните 
директиви на ЕС относно трудовото право: например новата продължителност на 
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работното време от 1750 часа годишно е еквивалентна на около 36, 4 работни часа на 
седмица съгласно Директива 2003/88/ЕО (Директива за работното време), докато 
максималната продължителност на средното седмично работно време (включително 
извънредният труд) съгласно директивата е 48 часа.   Също така не съществува 
законодателство на ЕС в областта на трудовото право, което да регулира заплащането,
като се има предвид, че съгласно член 153 от ДФЕС (параграф 5) разпоредбите му не се 
прилагат спрямо заплащането.

Повдигнатите от вносителя на петицията въпроси следва да се разрешат съгласно 
националното, а не европейското право. Действително изглежда, че във връзка с този 
въпрос вече са заведени производства в националните съдилища в Испания.

Според вносителя на петицията кралският указ нарушава Регламент (ЕО) № 2096/2005. 
този въпрос също вече е бил анализиран и стана ясно, че съгласно този регламент
изискванията, свързани с човешките ресурси при доставчиците на аеронавигационни 
услуги (приложение I, параграф 5), се разглеждат отделно от изискванията за 
безопасност (приложение II, член 3, параграф 2) и по принцип не са предмет на 
задълженията за оценка и намаляване на риска. 

Съгласно регламента е задължение на испанския национален контролен орган, а не на 
Комисията, да проверява спазването на тези изисквания от доставчиците на 
аеронавигационни услуги, регистрирани в Испания, и да предприеме необходимите 
мерки в случай на неспазването им.  В тази връзка Европейската комисия изпрати на 
Испания информацията, съдържаща се в петицията.

Освен това през февруари 2010 г. испански ръководител на полети е подал иск до Съда 
на Европейските общности за съкратена процедура за непредприемане на действия от 
страна на Европейската комисия и Европейския парламент във връзка с испански 
кралски указ (дело T-61/10 Victoria Sanchez срещу Европейския парламент и 
Комисията). На 30 юни 2010 г. съдът отхвърли иска с аргумента, че въпросът е от 
национална компетентност.

4. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Петиции 331/2010 и 651/2010
Вносителят на петиция 651/2010 следва да бъде насочен към отговора, даден от 
Комисията по отношение на петиция 331/2010, тъй като и двете петиции се отнасят до 
един и същ въпрос.
Като последващо действие след първоначалното съобщение на Комисията относно 
331/2010 вносителят на петицията е представил редица допълнения, които могат да се 
обобщят, както следва: 
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Вносителят на петицията изразява опасения относно предполагаемо нарушение на 
членове 151 и 153 от ДФЕС, както и на членове 20, 21 и 31 от Хартата на основните 
права на ЕС. Той също така твърди, че не са спазени членове 5, параграф 3 и 156 от 
ДФЕС заедно с член 17 от ДЕС. Освен това вносителят на петицията твърди, че е 
налице нарушение на следните актове от вторичното законодателство на ЕС: Регламент 
№ 216/2008; Регламент № 2096/2005; член 17, параграф 3 от Директива 2003/88/EО; 
съображения 7 и 23 от Директива 2002/14/ЕО; член 8 от Директива 2000/78/ЕО; клауза 
8.3 от Директива 1999/70/ЕО.

Комисията желае да направи следните коментари по отношение на новите 
допълнителни въпроси, повдигнати от вносителя на петицията:

i) Както е посочено в предишното съобщение, съгласно Договора за създаването 
на Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
Комисията не разполага с правомощия за намеса в случаи на предполагаеми нарушения 
на основните права.  Тя може само да се намеси единствено когато става дума за 
правото на Европейския съюз1.

Петицията се отнася до актове на испанските национални органи (а не актове на 
институциите на ЕС): Следователно Хартата може да се приложи единствено ако 
въпросните актове прилагат законодателството на ЕС. Случаят обаче не е такъв.
Понастоящем не съществува законодателство на ЕС, което да забранява националните 
закони, въвеждащи промени в практики, прилагани преди това съгласно колективни 
договори. Освен това членове 151 и 153 от ДФЕС не могат да послужат като правно 
основание за започването на процедура за нарушения, като се има предвид тяхното 
прагматично естество (първият определя целите, а вторият областите на социалната 
политика на равнище на ЕС).
Въпреки че вносителят на петицията цитира множество допълнителни разпоредби от 
Хартата на основните права на ЕС (именно членове 20, 21 и 31), той не посочва 
конкретно кои закони на ЕС се прилагат чрез неправомерния испански законодателен 
акт.

ii) Накрая в защита на своята позиция вносителят на петицията посочва редица 
разпоредби от вторичното законодателство на ЕС. По-специално той споменава член 
17, параграф 3 от Директива 2003/88/ЕО. Този член допуска дерогации по отношение 
на прилагането на някои други разпоредби от Директива 2003/83/ЕО. Комисията 
припомня, че от държавите-членки зависи дали да транспонират (или не) този член 
(„допускат се дерогации от”). Следователно е възможно държавите-членки да приемат 
дерогации. Ако направят това, възможно е тези дерогации да се приемат чрез закони, 
т.е. чрез средства, различни от колективни договори.
Второ, вносителят на петицията посочва редица съображения (а именно 7 и 23) от 

                                               
1 Въпреки че член 6, параграф 1 от ДЕС предвижда, че „Съюзът зачита правата, свободите и принципите, 
определени в Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., адаптирана на 12 
декември 2007 г. в Страсбург, която има същата юридическа сила като Договорите.”, в алинея втора се 
посочва, че „Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в Договорите 
области на компетентност на Съюза.” Освен това член 51 от Хартата на основните права на ЕС 
предвижда, че разпоредбите й се отнасят за институциите на ЕС и за държавите-членки единствено 
когато те прилагат правото на Съюза.
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Директива 2002/14/ЕО. В допълнение към по-общия въпрос, свързан с 
„необвързващия” характер на съображенията (за разлика от членовете на директивите), 
следва да се отбележи, че тази директива се занимава с информирането и 
консултирането на представители на работниците и служителите, а с не с колективно 
трудово договаряне.
Вносителят на петицията също така посочва член 8 от Директива 2000/78/ЕО. Тази 
директива обаче има за цел да забрани в областта на заетостта дискриминацията, 
основана на религия, убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Нищо 
не говори за дискриминация на такива основания в настоящия случай.
Накрая Директива 1999/70/ЕО (посочва се клауза 8.3) се занимава с недискриминацията 
и избягването на злоупотреби, свързани със служителите и работниците със срочни 
трудови договори. Още веднъж, в настоящия случай не е обоснована приложимостта на 
тази директива.

iii) Що се отнася до Регламент № 216/2008 и Регламент № 2096/2005, могата да 
бъдат направени следните коментари:
Съгласно Регламент № 2096/2005 е задължение на испанския национален контролен 
орган, а не на Комисията, да проверява спазването на тези изисквания от доставчиците 
на аеронавигационни услуги, регистрирани в Испания, и да предприеме необходимите 
мерки в случай на неспазването им.  
По отношение на приложимостта на мерките, посочени в Приложение Vб към 
Регламент (ЕО) № 216/2008 във вида, в който е изменен от Регламент (ЕО) № 
1108/2009, следва да се отбележи, че тези мерки ще бъдат приложими единствено след 
като съответните правила за прилагане бъдат приети до 31 декември 2012 г. 

Заключение

Въпреки приведените от вносителя на петицията аргументи, Комисията поддържа 
позицията си, че повдигнатите в петицията въпроси трябва да се разглеждат съобразно 
националното законодателство. Следователно на вносителите на петицията се 
препоръчва да предявяват своите претенции пред националните органи в Испания, 
включително пред съдилищата.


