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Θέμα: Αναφορά 0331/2010 του Ignacio Ruipérez arregui, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ισπανία 

Αναφορά 0651/2010 του Juan María García Gil, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, 
σχετικά με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς 0331/2010

Ο αναφέρων, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και μέλος της ισπανικής «Επαγγελματικής 
Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας» (APCAE), παρουσιάζει την κατάσταση που 
επικρατεί στην εν λόγω οργάνωση. Λόγω μιας κατάστασης κοινωνικής σύγκρουσης, το 
Υπουργείο Δημοσίων Έργων και η δημόσια οντότητα AENA ζήτησαν από την κυβέρνηση να 
συντάξει βασιλικό διάταγμα (1/2010) με το οποίο ακυρώνονται τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτηθεί μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και θεσπίζεται μείωση μισθών. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η ακύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων μέσω βασιλικού διατάγματος είναι 
αντισυνταγματική και παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο στον κοινωνικό τομέα.

Περίληψη της αναφοράς 0651/2010

Ο αναφέρων εκθέτει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ύστερα από τη μονομερή διακοπή 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τη συνδικαλιστική ένωση ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας. Με τη θέσπιση του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 1/2010, η ισπανική 
κυβέρνηση τροποποιεί τις συνθήκες εργασίας τους· η πράξη αυτή επικυρώθηκε με τον νόμο 
9/2010 της 14ης Απριλίου. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος νόμος συνιστά 
παραβίαση των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων και αποτελεί ευθεία επίθεση 
κατά του δικαιώματος στη συλλογική διαπραγμάτευση και δράση και, επομένως, 
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παραβιάζεται το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι, όπως αναγνωρίζεται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

0331/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2010.
0651/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής στην αναφορά 331/2010 η οποία αφορά και την αναφορά 
651/2010, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Ο αναφέρων, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και μέλος της συνδικαλιστικής ένωσης 
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Ισπανίας, αναφέρει ότι, μετά από μια κατάσταση 
κοινωνικής σύγκρουσης, η πρόσφατη εθνική νομοθεσία (το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 
1/2010 της 5ης Φεβρουαρίου 2010 και ο νόμος 9/2010 της 14ης Απριλίου 2010) θέσπισαν 
μονομερώς αρκετές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 
της Ισπανίας, ανατρέποντας μια κατάσταση που ίσχυε έως τότε βάσει της συλλογικής 
σύμβασης του 1989 (της πρώτης κλαδικής συλλογικής σύμβασης των ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας).  Ο αναφέρων παραθέτει κατάλογο των αλλαγών, και θεωρεί ότι οι αλλαγές 
αυτές συνεπάγονται επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών σε σύγκριση με τους 
προηγούμενους συλλογικά συμφωνηθέντες όρους. Καταγγέλλει ουσιαστικά ότι η θέσπιση 
των αλλαγών αυτών συνιστά παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
(άρθρο 5, παράγραφος 2, κατά της αναγκαστικής εργασίας και άρθρο 28 σχετικά με το 
δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης), και επίσης παραβιάζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2096/2005 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων 
για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (κανονισμός για τον «ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό»). 

Óýìöùíá ìå ôç ÓõíèÞêç ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ôç ÓõíèÞêç ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò 
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (ÓËÅÅ), ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ äåí äéáèÝôåé ãåíéêÝò áñìïäéüôçôåò íá 
ðáñåìâáßíåé óå ðåñéðôþóåéò åéêáæüìåíçò ðáñáâßáóçò èåìåëéùäþí äéêáéùìÜôùí. Ìðïñåß íá ôï 
ðñÜîåé ìüíïí åÜí ôßèåôáé æÞôçìá ó÷åôéêü ìå ôï äßêáéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.  ÊáôÜ 
óõíÝðåéá, ôï Üñèñï 51 ôïõ ×Üñôç Èåìåëéùäþí ÄéêáéùìÜôùí ôçò ÅÅ ðñïâëÝðåé üôé ïé 
äéáôÜîåéò ôïõ áðåõèýíïíôáé óôá èåóìéêÜ üñãáíá ôçò ÅÅ êáé óôá êñÜôç ìÝëç ìüíïí üôáí 
åöáñìüæïõí ôï äßêáéï ôçò ÅÅ.

Η αναφορά αφορά πράξεις των ισπανικών εθνικών αρχών: συνεπώς, ο Χάρτης μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο εάν οι πράξεις συνιστούν εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην προκειμένη. Επί του παρόντος, δεν 
υφίσταται νομοθεσία της ΕΕ η οποία να απαγορεύει να θεσπίζουν οι εθνικές νομοθεσίες 
αλλαγές στις πρακτικές που εφαρμόζονταν κατά το παρελθόν βάσει συλλογικών συμβάσεων. 
Οι αλλαγές που παραθέτει ο αναφέρων δεν φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τα ελάχιστα 
πρότυπα που επιβάλλονται από τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για το εργατικό δίκαιο: για 
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παράδειγμα, το νέο όριο χρόνου εργασίας των 1.750 ωρών ετησίως ισοδυναμεί με περίπου 
36,4 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως βάσει της οδηγίας 2003/88/ΕΚ (οδηγία για τον χρόνο 
εργασίας), ενώ το μέγιστο όριο μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών) βάσει της ίδιας οδηγίας είναι 48 ώρες.   Επίσης 
δεν υφίσταται νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του εργατικού δικαίου η οποία να ρυθμίζει τις 
αμοιβές, δεδομένου ότι το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ (παράγραφος 5) ορίζει ότι οι διατάξεις της 
δεν ισχύουν στις αμοιβές.

Ôá æçôÞìáôá ðïõ åãåßñåé ï áíáöÝñùí ðñÝðåé íá åðéëõèïýí âÜóåé ôïõ åèíéêïý äéêáßïõ êáé ü÷é 
âÜóåé ôïõ äéêáßïõ ôçò ÅÅ. ÐñÜãìáôé, öáßíåôáé üôé Ý÷ïõí Þäç áóêçèåß ðñïóöõãÝò åíþðéïí 
ôùí åèíéêþí äéêáóôçñßùí óôçí Éóðáíßá åðß ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ æçôÞìáôïò.

Ï áíáöÝñùí õðïóôÞñéîå üôé ôï âáóéëéêü äéÜôáãìá ðáñáâéÜæåé ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 
2096/2005: ôï æÞôçìá áõôü Ý÷åé åðßóçò áíáëõèåß êáé ðñïêýðôåé üôé, âÜóåé ôïõ 
óõãêåêñéìÝíïõ êáíïíéóìïý, ïé áðáéôÞóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôïõò áíèñþðéíïõò ðüñïõò ôùí 
öïñÝùí ðáñï÷Þò õðçñåóéþí áåñïíáõôéëßáò (ðáñÜñôçìá É, ðáñÜãñáöïò 5) åîåôÜæïíôáé 
÷ùñéóôÜ áðü ôéò áðáéôÞóåéò áóöÜëåéáò (ðáñÜñôçìá ÉÉ, ðáñÜãñáöïò 3.2) êáé êáôáñ÷Þí äåí 
õðüêåéíôáé óå õðï÷ñåþóåéò áîéïëüãçóçò êáé ìåßùóçò ôçò åðéêéíäõíüôçôáò. 

Βάσει του κανονισμού, αποτελεί σε κάθε περίπτωση ευθύνη της εθνικής ισπανικής εποπτικής 
αρχής, και όχι της Επιτροπής, να ελέγχει τη συμμόρφωση προς τη συγκεκριμένη υποχρέωση 
των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας που είναι εγκατεστημένοι στην Ισπανία, και 
να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε βάρος τους σε περίπτωση που δεν πετύχουν.  Εν 
προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην αναφορά.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2010, ισπανός ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας υπέβαλε 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αίτηση για εφαρμογή συνοπτικής διαδικασίας λόγω 
αδράνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
ισπανικό βασιλικό διάταγμα (υπόθεση T-61/10 Victoria Sanchez κατά Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής). Στις 30 Ιουνίου 2010, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση 
βάσει του επιχειρήματος ότι το ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο της εθνικής αρμοδιότητας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Αναφορές 331/2010 και 651/2010 
Ο συντάκτης της αναφοράς 651/2010 πρέπει να παραπεμφθεί στην απάντηση που έχει ήδη 
δοθεί από την Επιτροπή σχετικά με την αναφορά 331/2010, καθώς αμφότερες οι αναφορές 
αφορούν το ίδιο θέμα.
Μετά την πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναφορά 331/2010, ο αναφέρων 
υπέβαλε ορισμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
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Ο αναφέρων διαμαρτύρεται σχετικά με εικαζόμενη παράβαση των άρθρων 151 και 153 
ΣΛΕΕ και των άρθρων 20, 21 και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 
Υποστηρίζει, επίσης, ότι δεν τηρούνται τα άρθρα 5, παράγραφος 3, και 156, της ΣΛΕΕ, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 17 ΣΕΕ. Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται το 
ακόλουθο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ: ο κανονισμός αριθ. 216/2008· ο κανονισμός αριθ. 
2096/2005· το άρθρο 17, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ· οι αιτιολογικές σκέψεις 7 
και 23 της οδηγίας 2002/14/ΕΚ· το άρθρο 8 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ· η ρήτρα 8.3 της οδηγίας 
1999/70/ΕΚ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με τα νέα θέματα 
που εγείρει ο αναφέρων:

i) Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η 
Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις εικαζόμενης 
παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων.  Μπορεί να το πράξει μόνον εάν τίθεται ζήτημα 
σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.

Η αναφορά σχετίζεται με πράξεις των ισπανικών εθνικών αρχών (και όχι με πράξεις 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ): κατά συνέπεια, ο Χάρτης μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εάν οι εν 
λόγω πράξεις εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι 
τέτοιο στην προκειμένη.
Επί του παρόντος, δεν υφίσταται νομοθεσία της ΕΕ η οποία να απαγορεύει να θεσπίζουν οι 
εθνικές νομοθεσίες αλλαγές στις πρακτικές που εφαρμόζονταν κατά το παρελθόν βάσει 
συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον, τα άρθρα 151 και 153 της ΣΛΕΕ δεν μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως νομική βάση για διαδικασία επί παραβάσει λόγω της προγραμματικής τους 
φύσης (το πρώτο καθορίζει τους στόχους και το δεύτερο τους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ).
Αν και ο αναφέρων παραθέτει επιπλέον ορισμένες άλλες διατάξεις του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ήτοι τα άρθρα 20, 21 και 31), δεν προσδιορίζει ποιες 
συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ εφαρμόζονται μέσω της καταγγελλόμενης 
νομικής πράξης της Ισπανίας.

ii) Επιπλέον, ο αναφέρων υποστηρίζει τη θέση του παραθέτοντας μια σειρά διατάξεων 
του παράγωγου δικαίου της ΕΕ. Ειδικότερα, αναφέρει το άρθρο 17, παράγραφος 3, της 
οδηγίας 2003/88/ΕΚ. Το άρθρο αυτό επιτρέπει παρεκκλίσεις όσον αφορά την εφαρμογή 
ορισμένων άλλων διατάξεων της οδηγίας 2003/83/ΕΚ. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να μεταφέρουν (ή όχι) το παρόν άρθρο («παρεκκλίσεις είναι 
δυνατόν να επιτρέπονται...»). Επομένως, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν 
παρεκκλίσεις. Αν το πράττουν, έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τις παρεκκλίσεις αυτές 
μέσω της νομοθεσίας, δηλαδή κατά τρόπο διαφορετικό από τις συλλογικές συμβάσεις.

                                               
1 Αν και το άρθρο 6, παράγραφος 1, της ΣΕΕ προβλέπει ότι «η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το 
ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες», ορίζει, επίσης, στο δεύτερο εδάφιό του ότι «οι διατάξεις του Χάρτη δεν 
συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες». Επιπλέον, 
το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει ότι οι διατάξεις του απευθύνονται στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.
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Δεύτερον, ο αναφέρων παραθέτει μια σειρά αιτιολογικών σκέψεων (ήτοι τις αιτιολογικές 
σκέψεις 7 και 23) της οδηγίας 2002/14/ΕΚ. Εκτός από το γενικότερο ζήτημα που σχετίζεται 
με τη «μη δεσμευτική» ισχύ των αιτιολογικών σκέψεων (σε αντίθεση με τα άρθρα των 
οδηγιών), θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω οδηγία ασχολείται απλώς και μόνο με την 
ενημέρωση και διαβούλευση των εκπροσώπων των εργαζομένων και όχι με τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.
Ο αναφέρων επικαλείται επίσης το άρθρο 8 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Ωστόσο, η 
συγκεκριμένη οδηγία έχει ως στόχο την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση με 
βάση ορισμένους λόγους όπως η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, η αναπηρία, η ηλικία ή ο 
γενετήσιος προσανατολισμός. Δεν υπάρχει ένδειξη διάκρισης για τέτοιους λόγους στην 
παρούσα υπόθεση.
Τέλος, η οδηγία 1999/70/ΕΚ (αναφέρεται η ρήτρα 8.3) ασχολείται με τη μη διάκριση και την 
αποφυγή καταχρήσεων που συνδέονται με την εργασία ορισμένου χρόνου. Και πάλι, δεν 
τεκμηριώνεται η συνάφεια της οδηγίας αυτής με την παρούσα υπόθεση.

iii) Όσον αφορά τον κανονισμό αριθ. 216/2008 και τον κανονισμό αριθ. 2096/2005, 
μπορούν να διατυπωθούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005, αποτελεί σε κάθε περίπτωση ευθύνη της 
εθνικής ισπανικής εποπτικής αρχής, και όχι της Επιτροπής, να ελέγχει τη συμμόρφωση προς 
τη συγκεκριμένη υποχρέωση των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ισπανία, και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε βάρος τους σε 
περίπτωση που δεν πετύχουν.  
Όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παράρτημα V, στοιχείο β, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1108/2009, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν μόνο μετά την 
έγκριση των αντίστοιχων κανόνων εφαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

Συμπέρασμα

Παρά τα νέα επιχειρήματα που επικαλείται ο αναφέρων, η Επιτροπή εμμένει στη θέση της ότι 
τα ζητήματα που τέθηκαν και στις δύο αναφορές πρέπει να εξεταστούν βάσει του εθνικού 
δικαίου. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους αναφέροντες να προβάλουν τις αξιώσεις τους 
ενώπιον των εθνικών αρχών της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων.


