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Tárgy: Ignacio Ruipérez arregui, spanyol állampolgár által benyújtott 0331/2010. 
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Juan María García Gil, spanyol állampolgár által az Unión Sindical de 
Controladores Aéreos nevében benyújtott 0651/2010. számú petíció a 
spanyolországi légiirányítók helyzetéről

1. A 0331/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója légiirányítóként dolgozik és a „Colectivo profesional de controladores 
del tráfico aéreo español” tagja. Petíciójában e közösség helyzetét ismerteti. A kialakult 
társadalmi konfliktus nyomán a Ministerio de Fomento és az Ente Público AENA azzal a 
kéréssel fordult a kormányhoz, hogy dolgozzon ki királyi rendeletet (1/2010) a kollektív 
tárgyalások útján szerzett jogok eltörléséről és a fizetések csökkentéséről. A szerzett jogok 
királyi rendelettel történő eltörlése alkotmányellenes és sérti az európai szociális jogot.

A 0651/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti a légiirányítók csoportjával folytatott munkaügyi tárgyalások 
egyoldalú megszakítása nyomán kialakult helyzetet. A spanyol kormány a 9/2010. törvény 
(2010. április 14.) által megerősített 1/2010. királyi törvényerejű rendelet elfogadásával 
módosítja a légiirányítók munkafeltételeit. A petíció benyújtója kifejti, hogy ez sérti a
szakszervezeti jogokat és a munkajogot, a tárgyaláshoz és a közös fellépéshez való jog elleni 
egyértelmű támadást jelent, és ezért sérül az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert, 
szakszervezeti célú egyesüléshez való jog.

2. Elfogadhatóság
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0331/2010: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 1.
0651/2010: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól 
az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól a 0331/2010. és a 0651/2010. számú petíciót illetően kapott válasz:
2010. október 8.

A petíció benyújtója – aki légiirányító és tagja a légiirányítók spanyolországi 
szakszervezetének – kifejti, hogy egy munkaügyi vita nyomán a közelmúltban elfogadott 
nemzeti jogszabályok (a 2010. február 5-i 1/2010. sz., valamint a 2010. április 14-i 9/2010. sz. 
királyi rendelet) egyoldalúan több változást is bevezettek a spanyolországi légiirányítók 
munkafeltételeire vonatkozóan, amelyekre korábban az 1989. évi kollektív megállapodás (a 
légiirányítók első kollektív szakmai megállapodása) volt irányadó.  A petíció benyújtója 
tételesen felsorolja a változásokat, amelyeket komoly visszalépésnek tart a kollektív 
szerződésben foglalt korábbi feltételekhez képest. Alapvetően azt kifogásolja, hogy a szóban 
forgó változások bevezetése sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját (az 5. cikk (2) 
bekezdését a kényszermunka tilalmáról és a 28. cikket a kollektív tárgyalásról), valamint a 
léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló, 
2005. december 20-i 2096/2005/EK bizottsági rendeletet (az egységes európai égboltról szóló 
rendelet). 

Az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 
(EUMSZ) értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, 
hogy beavatkozzon az alapvetõ jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos esetekbe. Erre 
csak akkor volna lehetõsége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené.  Ennélfogva az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke kimondja, hogy a Charta rendelkezéseinek 
címzettjei az Unió intézményei és a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják 
végre.

A petíció tárgyát a spanyol nemzeti hatóságok intézkedései képezik, így a Charta csak abban 
az esetben alkalmazandó, ha az említett intézkedések az uniós jogszabályok végrehajtásához 
kapcsolódnak. 

A jelek szerint azonban nem ez az eset áll fenn. Jelen pillanatban nincs olyan uniós 
jogszabály, amely megtiltaná, hogy a nemzeti törvények változtassanak a kollektív 
megállapodások alapján korábban alkalmazott gyakorlatokon. A petíció benyújtója által 
említett változtatások a jelek szerint nem ellentétesek a vonatkozó uniós munkajogi 
irányelvekben előírt minimumkövetelményekkel: például az éves munkaidő új alsó határa –
ami 1750 óra – a 2003/88/EK irányelv (a munkaidő-szervezésről szóló irányelv) értelmében 
mintegy 36,4 órás heti munkaidőnek felel meg, míg az említett irányelv alapján az átlagos heti 
munkaidő felső határa (a túlórát is beleértve) 48 óra.   Az uniós jog terén olyan munkajogi 
vonatkozású jogszabály sem áll rendelkezésre, amely a bérezést szabályozza, tekintve, hogy 
az EUMSZ 153. cikke (annak is az (5) bekezdése) kimondja, hogy a szerződés rendelkezései 
a díjazásra nem alkalmazandók.
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A petíció benyújtója által felvetett kérdésekre a nemzeti jog, nem pedig az uniós jog keretében 
kell megoldást találni. Úgy tûnik, hogy a szóban forgó kérdésben már indítottak is eljárásokat 
a spanyolországi nemzeti bíróságokon.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a királyi rendelet sérti a 2096/2005/EK rendeletet. ezt a 
kérdést is megvizsgálták, és a jelek szerint a hivatkozott rendelet külön tárgyalja a 
léginavigációs szolgáltatók emberi erõforrásaihoz kapcsolódó követelményeket (I. melléklet 
5. pont) és a biztonsági követelményeket (II. melléklet 3.2. pont), és az elõbbiek elviekben 
nem tartoznak a kockázatok értékelésére és csökkentésére vonatkozó követelmények hatálya 
alá. 

A rendelet értelmében mindenesetre a spanyol nemzeti felügyeleti hatóság – nem pedig a 
Bizottság – feladata annak ellenőrzése, hogy a Spanyolországban székhellyel rendelkező 
léginavigációs szolgáltatók teljesítik-e az említett követelményt, valamint az is, hogy ennek 
elmulasztása esetén megfelelő intézkedéseket hozzanak velük szemben.  Ezzel 
összefüggésben az Európai Bizottság elküldte Spanyolországnak a petícióban szereplő 
információkat.

Ezenfelül 2010 februárjában egy spanyol légiirányító gyorsított eljárás iránti kérelmet nyújtott 
be az Európai Bírósághoz az Európai Bizottság és az Európai Parlament részéről a spanyol 
királyi rendelettel kapcsolatban tanúsított tétlenség tárgyában (a T-61/10. sz. Victoria Sanchez 
kontra Európai Parlament és Bizottság ügy). 2010. június 30-án a Bíróság elutasította a 
kérelmet azzal az indokkal, hogy a kérdés nemzeti hatáskörbe tartozik.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

331/2010. és 651/2010. számú petíciók 
A 651/2010. számú petíció benyújtóját tájékoztatni kell a Bizottság által a 331/2010. számú 
petícióval kapcsolatban korábban adott válaszról, mivel mindkét petíció ugyanazon témával 
foglalkozik.
A 331/2010. számú petícióval kapcsolatos első bizottsági közleményt követően a petíció 
benyújtója több kiegészítő észrevételt is rendelkezésre bocsátott, amelyek a következőképpen 
összegezhetők: 
A petíció benyújtója az EUMSZ 151. és 153. cikkének, valamint az EU Alapjogi Chartája 20., 
21. és 31. cikkének állítólagos megsértéséről panaszkodik. Továbbá kifejti, hogy az EUMSZ 
5. cikkének (3) bekezdésével és 156. cikkével együtt az EUSZ 17. cikkét is figyelmen kívül 
hagyják. A petíció benyújtója emellett azt állítja, hogy az EU következő másodlagos 
jogszabályait is megsértették: 216/2008/EK rendelet; 2096/2005/EK rendelet; a 2003/88/EK 
rendelet 17. cikkének (3) bekezdése; a 2002/14/EK irányelv (7) és (23) 
preambulumbekezdése; a 2000/78/EK irányelv 8. cikke; az 1999/70/EK irányelv 8. 
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szakaszának 3. pontja.

A Bizottság a petíció benyújtója által felvetett új kérdésekre a következő észrevételeket 
kívánja tenni:

i. Amint azt előző közleményében is kifejtette, az Európai Unióról szóló szerződés és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) értelmében a Bizottság nem 
rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon az alapvető jogok állítólagos 
megsértésével kapcsolatos esetekbe.  Erre csak akkor volna lehetősége, ha a kérdés az európai 
uniós jogot is érintené1.

A petíció tárgyát a spanyol nemzeti hatóságok intézkedései képezik (és nem az európai uniós 
intézmények intézkedései), így a Charta csak abban az esetben alkalmazandó, ha az említett 
intézkedések európai uniós jogszabályokat hajtanak végre. A jelek szerint azonban nem ez az 
eset áll fenn.
Jelen pillanatban nincsenek olyan európai uniós jogszabályok, amelyek megtiltanák, hogy a 
nemzeti törvények változtassanak a kollektív megállapodások alapján korábban alkalmazott 
gyakorlatokon. Emellett az EUMSZ 151. és 153. cikke programszerű jellegük miatt (az első a 
célkitűzéseket, a második a területeket állapítja meg az uniós szintű szociális politika 
számára) nem szolgálhatnak jogsértési eljárások jogalapjául.
Noha a petíció benyújtója az Európai Unió Alapjogi Chartájának néhány további 
rendelkezésére hivatkozik (nevezetesen a 20., 21. és 31. cikkre), nem közli, hogy az 
inkriminált spanyol jogi aktuson keresztül mely konkrét európai uniós jogszabályokat hajtják 
végre.

ii. Emellett a petíció benyújtója az EU másodlagos jogának több rendelkezésére 
hivatkozva érvel saját álláspontja mellett. Különösen a 2003/88/EK irányelv 17. cikkének (3) 
bekezdését említi. Ez a cikk a 2003/83/EK irányelv bizonyos egyéb rendelkezéseinek 
alkalmazása tekintetében eltéréseket tesz lehetővé. A Bizottság emlékeztet arra, hogy e cikk 
átültetéséről (vagy annak mellőzéséről) a tagállamok döntenek („el lehet térni…”). 
Ennélfogva lehetséges, hogy a tagállamok eltéréseket fogadjanak el. Amennyiben így tesznek, 
az ilyen eltéréseket jogszabályokkal, azaz a kollektív megállapodásoktól eltérő eszközökkel is 
el lehet fogadni.
Másodsorban a petíció benyújtója a 2002/14/EK irányelv több preambulumbekezdésére 
(nevezetesen a (7) és a (23) preambulumbekezdésre) is hivatkozik. Azon általános jellegű 
észrevétel mellett, hogy a preambulumbekezdések (szemben az irányelvek cikkeivel) „nem 
kötelező” erejűek, rá kell mutatni arra is, ez az irányelv csupán a munkavállalók 
képviselőinek tájékoztatásával és a velük való konzultációval foglalkozik, a kollektív 
tárgyalással nem.
A petíció benyújtója hivatkozik a 2000/78/EGK irányelv 8. cikkére is. Ez az irányelv azonban 
a foglalkoztatás terén bizonyos tényezőkön alapuló, például a vallás vagy meggyőződés, 
                                               
1 Noha az EUSZ 6. cikkének (1) bekezdése előírja azt, hogy „az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 2000. december 7-i, Strasbourgban 2007. december 12-én kiigazított szövegében foglalt jogokat, 
szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések,” a második 
albekezdésében előírja azt is, hogy „a Charta rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Uniónak a 
Szerződésekben meghatározott hatásköreit”. Emellett az Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. cikke kimondja, 
hogy a Charta rendelkezéseinek címzettjei az Unió intézményei és a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió 
jogát hajtják végre.
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fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés tiltására 
hivatott. Nincs arra utaló jel, hogy ebben az ügyben ilyen alapon történő megkülönböztetésről 
lenne szó.
Végül az 1999/70/EK irányelv (8. szakaszának 3. pontjára hivatkoznak) a határozott idejű 
szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók megkülönböztetésének, valamint a velük 
szembeni visszaélések tilalmával foglalkozik. Az sem alátámasztható, hogy az említett 
irányelv vonatkozna erre az esetre.

iii. A 216/2008/EK rendelet és a 2096/2005/EK rendelet vonatkozásában a Bizottság a 
következő észrevételeket kívánja tenni:
A 2096/2005/EK rendelet értelmében mindenesetre a spanyol nemzeti felügyeleti hatóság –
nem pedig a Bizottság – feladata annak ellenőrzése, hogy a Spanyolországban székhellyel 
rendelkező léginavigációs szolgáltatók teljesítik-e az említett követelményt, valamint az is, 
hogy ennek elmulasztása esetén megfelelő intézkedéseket hozzanak velük szemben.  
Az 1108/2009/EK rendelettel módosított 216/2008/EK rendelet Vb. mellékletében említett 
intézkedések alkalmazhatóságával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az említett 
intézkedések csak a vonatkozó végrehajtási szabályok 2012. december 31-ig történő 
elfogadását követően válnak alkalmazandóvá. 

Következtetés

A Bizottság a petíció benyújtója által hivatkozott új érvek ellenére is fenntartja azt az 
álláspontját, hogy a két petícióban felvetett kérdésekkel a nemzeti jog alapján kell 
foglalkozni. Ezért a Bizottság azt javasolja a petíciók benyújtóinak, hogy igényeiket a spanyol 
nemzeti hatóságok, így például a bíróságok előtt igyekezzenek érvényesíteni.


