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Tema: Peticija Nr. 0331/2010 dėl oro eismo kontrolierių padėties Ispanijoje, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Ignacio Ruipérez Arregui

Peticija Nr. 0651/2010 dėl oro eismo kontrolierių padėties Ispanijoje, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan María García Gil Oro eismo 
kontrolierių profesinės sąjungos vardu

1. Peticijos Nr. 0331/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas, oro eismo kontrolierius ir „Ispanijos oro eismo kontrolierių profesinės 
sąjungos“ narys, aprašo šios sąjungos padėtį. Dėl gamybinio konflikto Viešųjų darbų 
ministerija ir valstybės įmonė AENA, atsakinga už Ispanijos oro uostus ir aviaciją, paragino 
vyriausybę parengti Karališkąjį dekretą (1/2010), pagal kurį panaikinamos per kolektyvines 
derybas įgytos teisės ir numatoma sumažinti darbo užmokestį. Peticijos pateikėjas tvirtina, 
kad įgytų teisių panaikinimas Karališkuoju dekretu prieštarautų konstitucijai ir pažeistų 
Europos teisės aktus dėl gamybinių santykių.

Peticijos Nr. 0651/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia rūpestį dėl susidariusios padėties vienašališkai nutraukus darbo 
derybas su oro eismo kontrolierių atstovais. Patvirtinus Karališkojo dekreto Nr. 1/2010 
įstatymą, Ispanijos vyriausybė pakeitė jų darbo sąlygas; tai patvirtinta balandžio 14 d. 
įstatymu Nr. 9/2010. Peticijos pateikėjas teigia, kad taip pažeidžiamos profesinių sąjungų 
teisės ir darbo teisė ir kad tai akivaizdus akibrokštas teisei į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius veiksmus, taigi pažeidžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
pripažinta profesinių sąjungų veiklos teisė.

2. Priimtinumas
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Peticija Nr. 0331/2010 paskelbta priimtina 2010 m. liepos 1 d.
Peticija Nr. 0651/2010 paskelbta priimtina 2010 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0331/2010 ir Nr. 0651/2010, gautas 2010 m. 
spalio 8 d.

„Peticijos pateikėjas, oro eismo kontrolierius ir Ispanijos oro eismo kontrolierių profesinės 
sąjungos narys, nurodo, kad, kilus gamybiniam ginčui, naujais nacionalinės teisės aktais 
(2010 m. vasario 5 d. Karališkojo dekreto Nr. 1/2010 įstatymu ir 2010 m. balandžio 14 d. 
įstatymu Nr. 9/2010) vienašališkai padaryta keletas Ispanijos oro eismo kontrolierių darbo 
sąlygų, kurios iki tol buvo taikomos pagal 1989 m. kolektyvinį susitarimą (Pirmąjį oro eismo 
kontrolierių profesinės sąjungos kolektyvinį susitarimą), pakeitimų. Peticijos pateikėjas 
pateikia pakeitimų, kuriuos jis laiko dideliu pablogėjimu, palyginti su ankstesnėmis 
kolektyviniame susitarime nustatytomis sąlygomis, sąrašą. Iš esmės jis skundžiasi, kad darant 
šiuos pakeitimus pažeista ES pagrindinių teisių chartija (5 straipsnio 2 dalis dėl priverčiamojo 
darbo ir 28 straipsnis dėl teisės į kolektyvines derybas) ir 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo 
reikalavimus („Bendro Europos dangaus“ reglamentas).

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) Europos 
Komisija neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų dėl tariamų pagrindinių teisių pažeidimų 
atvejų. Ji gali imtis veiksmų tik dėl tokių atvejų, kurie susiję su Europos Sąjungos teise. Taigi 
ES pagrindiniø teisiø chartijos 51 straipsnyje nustatyta, kad jos nuostatos skirtos Europos 
Sàjungos institucijoms ir valstybëms narëms tais atvejais, kai ðios ágyvendina Europos 
Sàjungos teisæ.

Peticija susijusi su Ispanijos nacionalinių valdžios institucijų teisės aktais, todėl Chartija 
taikoma tik tais atvejais, kai šie aktai susiję su ES teisės aktų taikymu.

Tačiau neatrodo, kad taip būtų šiuo atveju. Šiuo metu nėra ES teisės akto, kuriuo būtų 
draudžiama nacionalinės teisės aktais keisti iki tol pagal kolektyvinius susitarimus taikytą 
praktiką. Neatrodo, kad peticijos pateikėjo paminėti pakeitimai prieštarautų būtiniausiems 
standartams, nustatytiems atitinkamomis ES darbo teisės direktyvomis: pavyzdžiui, pagal 
Direktyvą 2003/88/EB (Darbo laiko direktyvą) naujoji 1 750 valandų metinio darbo laiko riba 
sudaro maždaug 36,4 valandų per savaitę, o maksimalus vidutinis savaitės darbo laikas, 
įskaitant viršvalandžius, pagal šią direktyvą yra 48 valandos. Taip pat nėra jokių ES teisės 
aktų darbo teisės srityje, kuriais būtų reglamentuojamas darbo užmokestis, atsižvelgiant į tai, 
kad SESV 153 straipsnyje (5 dalyje) nurodyta, jog šio straipsnio nuostatos netaikomos darbo 
užmokesčiui.
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Peticijos pateikëjo iðkelti klausimai turëtø bûti sprendþiami vadovaujantis nacionaline, o ne 
ES teise. Ið tikrøjø atrodo, kad šiuo klausimu Ispanijos nacionaliniuose teismuose jau buvo 
iðkelta bylø.

Peticijos pateikëjas tvirtino, kad Karaliðkuoju dekretu paþeidþiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2096/2005: ðis klausimas taip pat iðnagrinëtas ir atrodo, kad pagal ðá reglamentà 
reikalavimai, susijæ su oro navigacijos paslaugø teikëjø þmogiðkaisiais iðtekliais (I priedo 
5 dalis), nesusijæ su saugos reikalavimais (II priedo 3.2 dalis) ir ið esmës jiems netaikomi 
rizikos ávertinimo ir sumaþinimo ásipareigojimai.

Bet kuriuo atveju pagal šį reglamentą būtent Ispanijos nacionalinei priežiūros institucijai, o ne 
Komisijai tenka pareiga tikrinti, ar Ispanijoje įsteigti oro navigacijos paslaugų teikėjai laikosi 
šio įpareigojimo, ir imtis atitinkamų veiksmų jų atžvilgiu, jeigu šio įpareigojimo nesilaikoma.
Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija nusiuntė Ispanijai peticijoje pateiktą informaciją.

Be to, 2010 m. vasario mėn. Ispanijos oro kontrolierius Europos Teisingumo Teismui pateikė 
supaprastinto proceso prašymą dėl Europos Komisijos ir Europos Parlamento neveiklumo 
Ispanijos karališkojo dekreto atžvilgiu (Byla T-61/10 Victoria Sanchez prieš Europos 
Parlamentą ir Komisiją). 2010 m. birželio 30 d. Teismas atmetė prašymą remdamasis tuo, kad 
šis klausimas priklauso nacionalinei kompetencijai.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Peticijos Nr. 0331/2010 ir Nr. 0651/2010
Peticijos Nr. 0651/2010 pateikėjui reikėtų nurodyti ankstesnį Komisijos atsakymą, kurį ji 
pateikė dėl peticijos Nr. 0331/2010, nes šios dvi peticijos pateiktos dėl to paties dalyko.
Komisijai pateikus pirmąjį raštą dėl peticijos Nr. 0331/2010, peticijos pateikėjas pateikė 
papildomos informacijos, kurios santrauka pateikiama toliau.
Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl galimo SESV 151 ir 153 straipsnių ir ES pagrindinių teisių 
chartijos 20, 21 ir 31 straipsnių pažeidimo. Jis taip pat tvirtina, kad nepaisoma SESV 
5 straipsnio 3 dalies ir 156 straipsnio nuostatų, taikytinų kartu su ES sutarties 17 straipsniu.
Be to, kaip tvirtina peticijos pateikėjas, pažeidžiami toliau nurodyti ES antriniai teisės aktai:
Reglamentas (EB) Nr. 216/2008; Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005; Direktyvos 2003/88/EB 
17 straipsnio 3 dalis; Direktyvos 2002/14/EB 7 ir 23 konstatuojamosios dalys;
Direktyvos 2000/78/EB 8 straipsnis; Direktyvos 1999/70/EB 8 straipsnio 3 dalis.

Komisija norėtų pateikti šias pastabas dėl peticijos pateikėjo iškeltų naujų klausimų:

i) Kaip nurodyta ankstesniame rašte, pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) Komisija neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų dėl 
tariamų pagrindinių teisių pažeidimų atvejų. Ji gali imtis veiksmų tik dėl tokių atvejų, kurie 
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susiję su Europos Sąjungos teise1.

Peticija susijusi su Ispanijos nacionalinių institucijų aktais (o ne ES institucijų aktais), todėl 
Chartiją galima taikyti tik tuo atveju, jei aptariamais aktais įgyvendinami ES teisės aktai.
Tačiau neatrodo, kad taip yra šiuo atveju.
Šiuo metu nėra ES teisės aktų, kuriuose būtų nustatytas draudimas nacionalinės teisės aktais 
keisti iki tol pagal kolektyvinius susitarimus taikytą praktiką. Be to, SESV 151 ir 
153 straipsniais dėl jų programinio pobūdžio (pirmajame išdėstyti tikslai, o antrajame –
socialinės politikos sritys ES lygmeniu) negalima remtis kaip teisiniu pagrindu pradėti 
pažeidimo tyrimo procedūrą.
Nors peticijos pateikėjas cituoja keletą papildomų ES pagrindinių teisių chartijos nuostatų 
(būtent 20, 21 ir 31 straipsnius), jis nenurodo, kurie konkrečiai ES teisės aktai įgyvendinami 
skundžiamais Ispanijos teisės aktais.

ii) Be to, peticijos pateikėjas gindamas savo poziciją nurodo keletą ES antrinių teisės aktų 
nuostatų. Konkrečiai jis mini Direktyvos 2003/88/EB 17 straipsnio 3 dalį. Šiame straipsnyje 
nustatyta galimybė nukrypti taikant kai kurias kitas Direktyvos 2003/83/EB nuostatas.
Komisija primena, kad valstybės narės atsakingos už šio straipsnio nuostatų perkėlimą (ar 
neperkėlimą) („nuo <...> leidžiama nukrypti...“). Todėl valstybės narės turi galimybę taikyti 
nukrypti leidžiančias nuostatas. Jei jos nori ta galimybe pasinaudoti, minėtas nukrypti 
leidžiančias nuostatas galima nustatyti teisės aktais, t. y. kitomis nei kolektyviniai susitarimai 
priemonėmis.
Antra, peticijos pateikėjas cituoja keletą konstatuojamųjų dalių, konkrečiai 
Direktyvos 2002/14/EB 7 ir 23 konstatuojamąsias dalis. Be palyginti bendro su 
konstatuojamųjų dalių neprivalomuoju pobūdžiu (palyginti su direktyvų straipsnių pobūdžiu) 
susijusio klausimo, reikėtų pažymėti, kad minėtoje direktyvoje aptariama tik darbuotojų 
atstovų informavimas ir konsultavimas, o ne kolektyvinės derybos.
Peticijos pateikėjas taip pat cituoja Direktyvos 2000/78/EB 8 straipsnį. Tačiau, šia direktyva 
siekiama uždrausti diskriminaciją užimtumo srityje dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, dėl 
religijos, tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Šiuo atveju diskriminacijos 
dėl nurodytų priežasčių požymių nėra.
Pagaliau Direktyva 1999/70/EB (cituojama 8 straipsnio 3 dalis) siekiama išvengti 
diskriminavimo ir piktnaudžiavimo pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių žmonių 
atžvilgiu. Šios direktyvos aktualumas šiuo atveju taip pat nėra pagrįstas.

iii) Dėl Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ir Reglamento (EB) Nr. 2096/2005 pateikiamos 
toliau nurodytos pastabos.
Bet kuriuo atveju pagal Reglamentą (EB) Nr. 2096/2005 būtent Ispanijos nacionalinei 
priežiūros institucijai, o ne Komisijai tenka pareiga tikrinti, ar Ispanijoje įsteigti oro 
navigacijos paslaugų teikėjai laikosi šio įpareigojimo, ir imtis atitinkamų veiksmų jų atžvilgiu, 
jeigu šio įpareigojimo nesilaikoma.
Dėl Reglamento (EB) Nr. 216/2008 su pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) 
                                               
1 Nors ES sutarties 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Sąjunga pripažįsta 2000 m. gruodžio 7 d. Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, patikslintoje 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre, išdėstytas teises, laisves ir 
principus; Chartija turi tokią pat teisinę galią kaip ir Sutartys“, antroje šio straipsnio dalies pastraipoje nurodyta, 
kad „Chartijos nuostatos niekaip neišplečia Sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos.“ Be to, ES pagrindinių 
teisių chartijos 51 straipsnyje nustatyta, kad jos nuostatos skirtos Europos Sąjungos institucijoms ir valstybėms 
narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę.
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Nr. 1108/2009, Vb priede nurodytų priemonių taikymo reikėtų pažymėti, kad tos priemonės 
bus taikomos tik tada, kai iki 2012 m. gruodžio 31 d. bus priimtos atitinkamos įgyvendinimo 
taisyklės.

Išvada

Nepaisant peticijos pateikėjo pateiktų naujų argumentų, Komisija nekeičia savo pozicijos, kad 
abiejų peticijos pateikėjų iškelti klausimai turi būti nagrinėjami vadovaujantis nacionaline 
teise. Todėl peticijos pateikėjams patariama kreiptis į nacionalinės valdžios institucijas 
Ispanijoje, įskaitant teismus.“


