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Temats: Lūgumraksts Nr. 0331/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Ignacio Ruipérez Arregui, par gaisa satiksmes vadības dispečeru situāciju 
Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0651/2010, ko Gaisa satiksmes vadības dispečeru 
apvienības vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Ignacio Ruipérez Arregui, par gaisa satiksmes vadības dispečeru situāciju 
Spānijā

1. Lūgumraksta Nr. 0331/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir gaisa satiksmes vadības dispečers un Spānijas Gaisa 
satiksmes vadības dispečeru savienības biedrs, norāda, ka pēc darba konflikta Būvdarbu valsts 
pasūtījumu ministrija un par Spānijas lidostām un aviācijas nozari atbildīgā valsts iestāde 
AENA aicināja valdību izstrādāt Karaļa dekrētu-likumu Nr. 1/2010, kurā būtu paredzēta 
koplīguma noslēgšanas rezultātā iegūto tiesību atcelšana un algu samazināšana. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka šāda likuma, ar ko atceļ iegūtās tiesības, stāšanās spēkā ir 
antikonstitucionāla un pārkāpj Eiropas tiesību aktus rūpniecisko attiecību jomā.

Lūgumraksta Nr. 0651/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par situāciju, ko radījis vienpusējs lēmums neiesaistīt 
sarunās gaisa satiksmes vadības dispečeru pārstāvjus, kuru darba apstākļus ietekmēja Spānijas 
valdības pieņemtais Karaļa dekrēts-likums Nr. 1/2010, ko ratificēja ar 14. aprīļa Likumu 
Nr. 9/2010. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir arodbiedrību tiesību un tiesību darba 
vietā pārkāpums, nepārprotami centieni mazināt tiesības vest sarunas un veikt kolektīvas 
darbības, kas uzskatāms par ES Pamattiesību hartā nostiprinātās biedrošanās brīvības 
pārkāpumu.
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2. Pieņemamība

0331/2010: atzīts par pieņemamu 2010. gada 1. jūlijā.
0651/2010: atzīts par pieņemamu 2010. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde uz Lūgumrakstu Nr. 0331/2010, kas attiecas arī uz Lūgumrakstu 
Nr. 0651/2010 un kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir gaisa satiksmes kontrolieris un Spānijas Gaisa satiksmes 
kontrolieru savienības biedrs, norāda, ka pēc darba konflikta ar pašreizējiem valsts tiesību 
aktiem (2010. gada 5. februāra Karaļa dekrēts-likums Nr. 1/2010 un 2010. gada 14. aprīļa 
Likums Nr. 9/2010) vienpusējā kārtā ir ieviesta virkne izmaiņu Spānijas gaisa satiksmes 
vadības dispečeru darba nosacījumos, kas iepriekš tika piemēroti saskaņā ar 1989. gada 
koplīgumu (Pirmais gaisa satiksmes vadības dispečeru koplīgums). Lūgumraksta iesniedzējs 
ir iesniedzis to izmaiņu sarakstu, kas, viņaprāt, būtiski pasliktina situāciju salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem koplīguma noteikumiem. Saskaņā ar viņa galveno sūdzību šo izmaiņu ieviešana 
ir ES Pamattiesību hartas pārkāpums (5. panta 2. punkts par piespiedu darba aizliegumu un 
28. pants par tiesībām uz kolektīvām sarunām), kā arī Komisijas 2005. gada 20. decembra 
Regulas (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu 
sniegšanai (Regula par vienotu Eiropas gaisa telpu), pārkāpums. 

Saskaòâ ar Lîgumu par Eiropas Savienîbu un Lîgumu par Eiropas Savienîbas darbîbu (LESD) 
Eiropas Komisijai nav vispârçju tiesîbu iejaukties iespçjamos pamattiesîbu pârkâpumu 
gadîjumos. Ðâdi tâ var rîkoties tikai tad, ja iesaistîti Eiropas Savienîbas tiesîbu akti. 
Piemçram, ES Pamattiesîbu hartas 51. pantâ noteikts, ka tâs noteikumi attiecas uz ES 
iestâdçm un dalîbvalstîm tikai tad, ja tâs îsteno ES tiesîbu aktus.

Lūgumraksts attiecas uz Spānijas varas iestāžu izdotiem tiesību aktiem, tādēļ Hartu var 
piemērot tikai tad, ja ar šiem tiesību aktiem tiek īstenoti ES tiesību akti. 

Taču šis nav tāds gadījums. Patlaban nepastāv tādi ES tiesību akti, kas aizliegtu valsts tiesību 
aktos ieviest izmaiņas attiecībā uz iepriekš saskaņā ar koplīgumiem izmantotu praksi. Nešķiet, 
ka lūgumraksta iesniedzēja minētās izmaiņas būtu pretrunā obligātajiem standartiem, kas 
noteikti attiecīgajās ES darba tiesību direktīvās: piemēram, jaunais darba laika ierobežojums 
1750 stundas gadā atbilst apmēram 36,4 stundām nedēļā, ko nosaka Direktīva 2003/88/EK 
(Darba laika direktīva), savukārt maksimālais vidējā darba laika (ietverot virsstundu darba 
laiku) ilgums nedēļā saskaņā ar šo direktīvu ir 48 stundas. Tāpat darba tiesību jomā nepastāv 
nekādi ES tiesību akti, kas reglamentētu darba samaksu, ņemot vērā, ka LESD 153. panta 
5. punktā ir noteikts, ka šā panta noteikumi neattiecas uz darba samaksu.
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Lûgumraksta iesniedzçja ierosinâtie jautâjumi bûtu jârisina atbilstîgi valsts, nevis ES tiesîbu 
aktiem. Spânijas tiesâs jau ir bijuði tiesas procesi par ðo tematu.

Lîgumraksta iesniedzçjs apgalvo, ka Karaïa dekrçtâ ir pârkâpta Regula (EK) Nr. 2096/2005: 
ðis jautâjums arî tika analizçts, un tika konstatçts, ka saskaòâ ar ðo Regulu prasîbas attiecîbâ 
uz aeronavigâcijas pakalpojumu sniedzçju cilvçkresursiem (I pielikums, 5. punkts) ir 
noteiktas atseviðíi no droðîbas prasîbâm (II pielikums, 3.2. punkts) un principâ nav pakïautas 
riska novçrtçðanas un mazinâðanas saistîbâm. 

Saskaņā ar Regulu Spānijas valsts uzraudzības iestādei, nevis Komisijai ir jāpārbauda, vai 
Spānijā dibinātie aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji pilda šīs saistības, un pretējā 
gadījumā jāveic atbilstoši pasākumi. Šajā sakarībā Eiropas Komisija Spānijai nosūtīja 
lūgumrakstā sniegto informāciju.

Turklāt 2010. gada februārī kāda Spānijas gaisa satiksmes vadības dispečere Eiropas Kopienu 
Tiesā iesniedza prasību ierosināt saīsinātu tiesas procesu par Eiropas Komisijas un Eiropas 
Parlamenta bezdarbību attiecībā uz Spānijas Karaļa dekrētu (lieta T-61/10 Victoria Sanchez
pret Eiropas Parlamentu un Komisiju). Tiesa 2010. gada 30. jūnijā prasību noraidīja, 
pamatojoties uz apsvērumu, ka šis jautājums ietilpst valsts kompetencē.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Lūgumraksts Nr. 331/2010 un Nr. 651/2010 
Lūgumraksta Nr. 651/2010 autoram jāsniedz Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 331/2010, 
jo abi lūgumraksti attiecas uz līdzīgu tematu.
Pēc pirmā Komisijas paziņojuma par lūgumrakstu Nr. 331/2010 lūgumraksta iesniedzējs 
nosūtījis vairākus papildjautājumus, kas apkopoti turpmāk tekstā. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par iespējamiem LESD 151. un 153. panta, kā arī ES 
Pamattiesību hartas 20., 21. un 31. panta pārkāpumiem. Vēl viņš apgalvo, ka nav ievēroti 
LESD 5. panta 3. punktā un 156. pantā, kā arī LES 17. pantā minētie noteikumi. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo arī, ka ir pārkāptas sekundāros tiesību aktos — Regulā (EK) 
Nr. 216/2008; Regulā (EK) Nr. 2096/2005; Direktīvas 2003/88/EK 17. panta 3. punktā; 
Direktīvas 2002/14/EK 7. un 23. apsvērumā; Direktīvas 2000/78/EK 8. pantā; 
Direktīvas 1999/70//EK 8. klauzulas 3. punktā — noteiktās prasības.

Komisija vēlētos komentēt lūgumraksta iesniedzēja izvirzītos jaunos jautājumus:

i) Iepriekšējā paziņojumā jau norādīts, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) Eiropas Komisijai nav vispārēju tiesību 
iejaukties iespējamos pamattiesību pārkāpumu gadījumos. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja 
iesaistīti Eiropas Savienības tiesību akti 1.

                                               
1 Lai gan LES 6. panta 1. punktā noteikts, ka „Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas izklāstīti 
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Lūgumraksts attiecas uz Spānijas varas iestāžu (nevis ES iestāžu) izdotiem tiesību aktiem,  
tāpēc Hartu var piemērot tikai tad, ja ar šiem tiesību aktiem tiek īstenoti ES tiesību akti. Taču 
šis nav tāds gadījums.
Patlaban nav tādu ES tiesību aktu, kas aizliegtu valsts tiesību aktos ieviest izmaiņas attiecībā 
uz praksi, ko iepriekš piemēroja saskaņā ar koplīgumiem. Turklāt, tā kā LESD 151. un 
153. pants ir vispārīgi (pirmajā no minētajiem pantiem noteikti mērķi, otrajā — ES sociālās 
politikas darbības jomas), tos nevar izmantot par juridisko pamatu pārkāpuma procedūrās.
Lai gan lūgumraksta iesniedzējs min vēl dažus ES Pamattiesību hartas noteikumus (proti, 20., 
21. un 31. pantu), viņš konkrēti nenorāda, kuri ES tiesību akti ir transponēti ar minēto 
Spānijas tiesību aktu.

ii) Lūgumraksta iesniedzējs savu nostāju pamato, atsaucoties uz vairāku ES sekundāro 
tiesību aktu noteikumiem. Proti, viņš min Direktīvas 2003/88/EK 17. panta 3. punktu. Šajā 
pantā pieļautas atkāpes no citiem konkrētiem Direktīvas 2003/83/EK noteikumiem. Komisija 
atgādina, ka dalībvalstis lemj par šā panta transponēšanu (vai netransponēšanu) („var tikt 
pieļautas atkāpes no...”). Tāpēc dalībvalstis var pieņemt atkāpes. Ja tās pieņem šādu lēmumu, 
tad šādas atkāpes var noteikt tiesību aktos, nevis koplīgumos.
Otrkārt, lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz vairākiem Direktīvas 2002/14/EK apsvērumiem 
(proti, 7. un 23. apsvērumu). Papildus tam, ka apsvērumi pēc būtības nav saistoši (atšķirībā no 
direktīvu pantiem), jāuzsver, ka šajā direktīvā nav runāts par koplīgumiem, bet drīzāk gan par 
informēšanu un apspriešanos ar darba ņēmēju pārstāvjiem.
Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz Direktīvas 2000/78/EK 8. pantu. Taču šīs direktīvas 
mērķis ir aizliegt diskrimināciju nodarbinātības jomā konkrētu iemeslu, piemēram, reliģijas, 
ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas, dēļ. Šajā gadījumā nekas neliecina par 
diskriminācija minēto iemeslu dēļ.
Visbeidzot, Direktīvā 1999/70/EK (minēts 8. klauzulas 3. punkts) ir runa par tādu darba 
ņēmēju nediskriminēšanu un ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, kuri noslēguši līgumus uz 
noteiktu laiku. Arī šīs direktīvas atbilstība šajā gadījumā nav pamatota.

iii) Attiecībā uz Regulu (EK) Nr.°216/2008 un Regulu (EK) Nr. 2096/2005 var paust 
turpmāk minētos komentārus.
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2096/2005 Spānijas valsts uzraudzības iestādei, nevis Komisijai, 
jāpārbauda, vai Spānijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji pilda šīs saistības, un pretējā 
gadījumā jāveic atbilstīgi pasākumi. 
Attiecībā uz Regulas (EK) Nr.°216/2008, ko groza ar Regulu (EK) Nr. 1108/2009, 
Vb pielikumā minēto pasākumu piemērošanu, jānorāda, ka šie pasākumi jāpiemēro tikai pēc 
2012. gada 31. decembra, kad būs pieņemti attiecīgie īstenošanas noteikumi. 

Secinājums

Neraugoties uz lūgumraksta iesniedzēja iesūtītajiem jaunajiem argumentiem, Komisija tomēr 
uzskata, ka abos lūgumrakstos izvirzītie jautājumi jārisina saskaņā ar valsts tiesību aktu 

                                                                                                                                                  
2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pielāgota Strasbūrā, 2007. gada 
12. decembrī, un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem”, šā punkta otrajā daļā noteikts arī, ka 
„Hartas noteikumi nekādā ziņā nepaplašina Savienības kompetences”. Turklāt ES Pamattiesību hartas 51. pantā 
norādīts, ka tās noteikumi attiecas uz ES iestādēm un dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus.
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noteikumiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējiem būtu vēlams ar savām sūdzībām vērsties 
Spānijas valsts iestādēs, tostarp tiesās.


