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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om 
flyveledernes situation i Spanien

Andragende 0651/2010 af Juan María García Gil, spansk statsborger, for Unión 
Sindical de Controladores Aéreos (fagforbundet af flyveledere), om 
flyveledernes situation i Spanien

1. Sammendrag af andragende 0331/2010

Andrageren, som er flyveleder og medlem af de spanske flyvelederes organisation "Colectivo 
profesional de controladores del tráfico aéreo español", klager over situationen for denne 
gruppe. På grund af en social konflikt har ministeriet for udvikling og det offentlige selskab 
AENA fået regeringen til at udarbejde en kongelig resolution (1/2010), som ophæver de 
rettigheder, der er erhvervet gennem kollektive forhandlinger, og dekreterer en 
lønnedsættelse. At erstatte de erhvervede rettigheder med en kongelig resolution er efter hans 
mening i strid med grundloven og krænker den europæiske ret på det sociale område.

Sammendrag af andragende 0651/2010

Andrageren redegør for den situation, der er opstået som følge af den ensidige afbrydelse af 
overenskomstforhandlingerne med flyvelederne. Med vedtagelsen af kongeligt lovdekret nr. 
1/2010 ændrer den spanske regering deres arbejdsbetingelser, hvilket er blevet bekræftet ved 
lov nr. 9/2010 af 14. april. Andrageren klager over, at dette udgør en krænkelse af de faglige 
rettigheder og af arbejdsretten og er et klart angreb på den kollektive forhandlings- og 
aktionsret og derfor krænker organisationsretten, som er anerkendt i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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0331/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2010).
0651/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 
2010). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar på andragende 0331/2010 og 0651/2010, modtaget den 8. 
oktober 2010.

"Andrageren, som er flyveleder og medlem af de spanske flyvelederes organisation, har 
forklaret, at der som følge af en social konflikt for nylig er blevet indført national lovgivning 
(kongeligt lovdekret 1/2010 af 5. februar 2010 og lov 9/2010 af 14. april 2010), som omfatter 
en række ændringer af arbejdsforholdene for de spanske flyveledere, som hidtil har været 
reguleret gennem en overenskomst fra 1989. Andrageren fremlægger en oversigt over de 
ændringer, som han mener er en alvorlig forringelse i forhold til de tidligere vilkår i 
overenskomsten. Kernen i hans klage er, at indførelsen af disse ændringer er i strid med Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (artikel 5, stk. 2, mod 
tvangsarbejde og artikel 28 om forhandlingsret) og i strid med Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2096/2005 af 20. december 2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester 
(forordning om fælles europæisk luftrum). 

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i sager 
om påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis 
spørgsmålet henhører under EU-retten. I henhold til artikel 51 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder rettes bestemmelserne i chartret således kun mod EU's 
institutioner og medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.

Andragendet vedrører de nationale spanske myndigheders handlinger, og chartret kan derfor 
kun finde anvendelse, hvis disse handlinger udgør en gennemførelse af EU-lovgivningen. 

Dette lader dog ikke til at være tilfældet. På nuværende tidspunkt findes der ingen EU-
lovgivning, som kunne forbyde, at der med national lovgivning indføres ændringer af tidligere 
praksis efter overenskomster. De ændringer, som andrageren nævner, lader ikke til at være i 
strid med de minimumsstandarder, der pålægges med de relevante EU-direktiver på det 
arbejdsretlige område. Eksempelvis svarer den nye arbejdstidsbegrænsning på 1.750 timer om 
året til ca. 36,4 timer om ugen i henhold til direktiv 2003/88/EF (arbejdstidsdirektivet), og den 
øverste grænse for gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (inklusive overtid) i henhold til det 
pågældende direktiv er 48 timer. Der er heller ingen EU-lovgivning på det arbejdsretlige 
område til regulering af løn, eftersom der i artikel 153, stk. 5, i TEUF står, at bestemmelserne 
ikke finder anvendelse på løn.
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De problemer, som andrageren påpeger, bør løses ved hjælp af national lovgivning frem for 
EU-lovgivning. Der har tilsyneladende allerede kørt sager om dette emne ved de nationale 
domstole i Spanien.

Andrageren hævdede, at det kongelige dekret er i strid med forordning (EF) nr. 2096/2005. 
Dette spørgsmål er ligeledes blevet undersøgt, og det lader i henhold til forordningen til, at de 
krav vedrørende menneskelige ressourcer, der stilles til luftfartstjenesteudøvere (bilag I, § 5), 
behandles separat fra sikkerhedskravene (bilag 2, § 3.2) og i princippet ikke er underlagt krav 
til risikovurdering og -reduktion. 

I henhold til forordningen er det til enhver tid den spanske nationale tilsynsmyndigheds 
ansvar, ikke Kommissionens, at kontrollere, at de spanske luftfartstjenesteudøvere overholder 
denne forpligtelse, og at træffe de nødvendige foranstaltninger over for udøverne, hvis de ikke 
overholder forpligtelsen. I den forbindelse har Kommissionen fremsendt oplysningerne i 
andragendet til Spanien.

I februar 2010 indgav en spansk flyveleder desuden en anmodning til EU-Domstolen om en 
summarisk procedure vedrørende passivitet fra Kommissionens og Parlamentets side i forhold 
til det spanske kongelige dekret (sag T-61/10, Victoria Sanchez mod Parlamentet og 
Kommissionen). Den 30. juni 2010 afviste Domstolen anmodningen med den begrundelse, at 
emnet hører under den nationale kompetence."

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

Andragende 0331/2010 og 0651/2010 
"Kommissionen vil gerne henvise Udvalget for Andragender til svaret på andragende 
0653/2006, som andrageren allerede har modtaget en kopi af.
Efter Kommissionens første meddelelse om 0331/2010 fremsendte andrageren en række 
ekstra punkter, der kan opsummeres som følger: 
Anklageren klager over en påstået krænkelse af artikel 151 og 153 i TEUF og artikel 20, 21 
og 31 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Han mener også, at artikel 5, stk. 3, og 
artikel 156 i TEUF sammenholdt med artikel 17 i TEU er krænket. Desuden påstår 
andrageren, at følgende sekundære EU-lovgivning er krænket: forordning nr. 216/2008; 
forordning nr. 2096/2005; artikel 17, stk. 3, i direktiv 2003/88/EF; betragtning 7 og 23 i 
direktiv 2002/14/EF; artikel 8 i direktiv 2000/78/EF og bestemmelse 8.3 i direktiv 
1999/70/EF.

Kommissionen vil gerne komme med følgende bemærkninger, hvad angår andragerens nye 
punkter:

i) Som angivet i tidligere meddelelse har Kommissionen i henhold til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ingen 
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generelle beføjelser til at gribe ind i sager om påståede krænkelser af grundlæggende 
rettigheder. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten.1

Andragendet vedrører de nationale spanske myndigheders handlinger (og ikke EU-
institutionernes handlinger): og chartret kan derfor kun finde anvendelse, hvis de pågældende 
handlinger udgør en gennemførelse af EU-lovgivningen. Dette lader dog ikke til at være 
tilfældet.
På nuværende tidspunkt findes der ingen EU-lovgivning, som kan forbyde, at der med 
national lovgivning indføres ændringer af tidligere praksis efter overenskomster. Desuden kan 
artikel 151 og 153 i TEUF ikke fungere som retligt grundlag for overtrædelsesprocedurer på 
grund af deres programmæssige art (førstnævnte artikel fastlægger mål og sidstnævnte 
områder for socialpolitik på EU-plan).
Andrageren nævner en række supplerende bestemmelser i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (navnlig artikel 20, 21 og 31), men angiver ikke, hvilken specifik 
EU-lovgivning, der gennemføres via den pågældende spanske lov.

ii) Andrageren argumenterer desuden for sit standpunkt med henvisning til en række 
bestemmelser i den sekundære EU-lovgivning. Han nævner især artikel 17, stk. 3, i direktiv 
2003/88/EF. Denne artikel tillader undtagelser med hensyn til anvendelse af visse andre 
bestemmelser i direktiv 2003/83/EF. Kommissionen minder om, at det er op til 
medlemsstaterne at gennemføre (eller ej) denne artikel ("kan […] fraviges"). Det er derfor 
muligt for medlemsstaterne at vedtage undtagelser. Hvis de gør det, er det muligt at vedtage 
sådanne undtagelser ved love, f.eks. ved andet end kollektive aftaler.
Andrageren nævner desuden en række betragtninger (navnlig betragtning 7 og 23) i direktiv 
2002/14/EF. Ud over en fokusering på det mere generelle problem med betragtningernes 
"ikkebindende" virkning (i modsætning til artikler i direktiver) bør det påpeges, at dette 
direktiv kun omhandler information til samt høring af repræsentanter for de ansatte og ikke 
kollektive forhandlinger.
Andrageren nævner desuden artikel 8 i direktiv 2000/78/EF. Dette direktiv har imidlertid til 
formål at forbyde forskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse på baggrund af visse 
grunde som f.eks. religion, tro, handicap, alder og seksuel orientering. Der er ingen tegn på 
forskelsbehandling på baggrund af sådanne grunde i den aktuelle sag.
Endelig omhandler direktiv 1999/70/EF (der henvises til bestemmelse 8.3) 
ikkeforskelsbehandling og undgåelse af misbrug i forbindelse med personer med 
tidsbegrænset ansættelse. Endnu en gang må det nævnes, at dette direktivs relevans ikke er 
berettiget i denne sammenhæng.

iii) Med hensyn til forordning nr. 216/2008 og 2096/2005 kan der gives følgende 
bemærkninger:
I henhold til forordning (EF) nr. 2096/2005 er det til enhver tid den spanske nationale 
tilsynsmyndigheds ansvar og ikke Kommissionens at kontrollere, at de spanske 
luftfartstjenesteudøvere overholder denne forpligtelse, og at træffe de nødvendige 
                                               
1 Mens det i artikel 6, stk. 1, i TEU, fastslås, at "Unionen respekterer de rettigheder, friheder og principper, der 
findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den 
12. december 2007 i Strasbourg, der har samme juridiske værdi som traktaterne", fremgår det også af artikel 6, 
stk. 1, andet afsnit, at "chartrets bestemmelser ikke på nogen måde udvider Unionens beføjelser som fastsat i 
traktaterne". Desuden fremgår det af artikel 51 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 
at bestemmelserne kun rettes mod EU's institutioner og medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.



CM\857249DA.doc 5/5 PE450.810v02-00

DA

foranstaltninger over for udøverne, hvis de ikke overholder forpligtelsen.  
Hvad angår anvendeligheden af de foranstaltninger, der henvises til i bilag Vb til forordning 
(EF) nr. 216/2008 som ændret ved forordning (EF) nr. 1108/2009, skal det bemærkes, at disse 
foranstaltninger kun vil være anvendelige, når de tilsvarende gennemførelsesbestemmelser er 
vedtaget inden den 31. december 2012. 

Konklusioner

Uanset andragerens nye argumenter fastholder Kommissionen, at de problemer, der rejses i de 
to andragender, skal behandles i henhold til national ret. Andragerne tilrådes derfor at 
indbringe sagen for de nationale myndigheder i Spanien, herunder domstolene."


