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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0331/2010, którą złożył Ignacio Ruipérez Arregui (Hiszpania) w 
sprawie sytuacji kontrolerów ruchu powietrznego w Hiszpanii 

Petycji 0651/2010, którą złożył Juan María García Gil (Hiszpania) w 
imieniu Związku Kontrolerów Ruchu Powietrznego, w sprawie sytuacji 
kontrolerów ruchu powietrznego w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji 0331/2010

Składający petycję, kontroler ruchu powietrznego i członek hiszpańskiego Związku 
Kontrolerów Ruchu Powietrznego, informuje, że po sporze w branży Ministerstwo Robót 
Publicznych i AENA, organ publiczny odpowiedzialny za hiszpańskie lotniska i lotnictwo, 
wezwały rząd, aby sporządził dekret królewski (1/2010) uchylający prawa nabyte w drodze 
negocjacji grupowych i wprowadził cięcia płac. Składający petycję twierdzi, że wejście 
w życie dekretu królewskiego uchylającego nabyte prawa jest niezgodne z konstytucją 
i narusza europejskie prawodawstwo dotyczące zbiorowych stosunków pracy.

Streszczenie petycji 0651/2010

Składający petycję wyraża obawy dotyczące sytuacji będącej rezultatem jednostronnej decyzji 
o wycofaniu się z negocjacji z przedstawicielami kontrolerów ruchu powietrznego, których 
warunki pracy zmieniły się w wyniku przyjęcia przez hiszpański rząd dekretu królewskiego z 
mocą ustawy 1/2010, zatwierdzonego ustawą 9/2010 z dnia 14 kwietnia. Składający petycję 
twierdzi, że stanowi to naruszenie praw związków zawodowych w miejscu pracy, jest 
umyślną próbą ograniczenia prawa do negocjacji i działań zbiorowych oraz że w związku z 
tym stanowi to naruszenie wolności stowarzyszania się, co jest prawem określonym na mocy 
Karty praw podstawowych UE.

2. Dopuszczalność
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0331/2010: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2010 r.
0651/2010: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2010 r. Zwrócono 
się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji w odniesieniu do petycji 331/2010 oraz 651/2010, otrzymana 
dnia 8 października 2010 r.

Składający petycję, kontroler ruchu powietrznego i członek hiszpańskiego Związku 
Kontrolerów Ruchu Powietrznego, informuje, że po sporze w branży na mocy ostatnio 
przyjętego ustawodawstwa krajowego (dekret królewski z mocą ustawy 1/2010 z dnia 5 
lutego 2010 r. oraz ustawa 9/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.) wprowadzono jednostronnie 
liczne zmiany odnośnie do warunków pracy hiszpańskich kontrolerów ruchu powietrznego, 
które wcześniej podlegały układowi zbiorowemu z 1989 r. (pierwszy układ zbiorowy 
kontrolerów ruchu powietrznego). Składający petycję przedstawia listę zmian, które według 
niego są o wiele mniej korzystne w porównaniu z wcześniejszymi warunkami zbiorowymi. 
Składający petycję skarży się przede wszystkim na to, że wprowadzenie tych zmian stanowi 
naruszenie karty praw podstawowych (art. 5 ust. 2 dotyczący zakazu pracy przymusowej oraz 
art. 28 dotyczący prawa do rokowań zbiorowych) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące 
zapewniania służb żeglugi powietrznej (rozporządzenie w sprawie Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej). 

Na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) Komisja Europejska nie posiada ogólnych uprawnień do podejmowania działań 
w przypadkach domniemanego naruszenia praw podstawowych. Komisja Europejska może 
interweniować w takich przypadkach jedynie w sytuacji, gdy dotyczą one prawa Unii 
Europejskiej. Dlatego też zgodnie z art. 51 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej jej 
postanowienia są adresowane do instytucji UE oraz do państw członkowskich wyłącznie w 
zakresie, w jakim stosują one prawo UE.

Przedmiotowa petycja odnosi się do działań podejmowanych przez władze Hiszpanii: w 
związku z tym Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ma zastosowanie tylko wówczas, 
gdy działania te zakładają stosowanie prawa UE. 

W tym przypadku jednak tak nie jest. Na dzień dzisiejszy nie ma prawa UE, które 
zakazywałoby wprowadzania na podstawie przepisów krajowych zmian praktyk uprzednio 
stosowanych zgodnie z układami zbiorowymi. Zmiany przedstawione przez składającego 
petycję nie wydają się sprzeczne z minimalnymi standardami zapewnionymi na mocy 
odnośnych dyrektyw UE w sprawie prawa pracy: na przykład zgodnie z dyrektywą 
2003/88/WE (dyrektywą dotyczącą czasu pracy) nowy limit czasu pracy wynoszący 1750 
godzin rocznie jest równowartością ok. 36,4 godzin tygodniowo, podczas gdy maksymalny 
limit średniego tygodniowego czasu pracy (łącznie z nadgodzinami) wynosi zgodnie z tą 
samą dyrektywą 48 godzin. Nie ma również prawa UE w dziedzinie prawa pracy, które 
regulowałoby wysokość wynagrodzenia, biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 153 ust. 5 
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej postanowienia tego artykułu nie mają 
zastosowania do płac. 

Kwestie podniesione przez składającego petycję powinny zostać rozstrzygnięte na gruncie 
prawa krajowego, a nie prawa UE. Okazuje się, że w sądach krajowych w Hiszpanii 
rzeczywiście prowadzone już są postępowania dotyczące przedmiotowej kwestii.

Składający petycję twierdził, że dekret królewski narusza rozporządzenie (WE) nr 2096/2005: 
ta kwestia również została przeanalizowana i wydaje się, że zgodnie z przedmiotowym 
rozporządzeniem wymogi dotyczące zasobów ludzkich, z jakich korzystają instytucje 
zapewniające służby żeglugi powietrznej (załącznik I § 5), obowiązują niezależnie od 
wymogów bezpieczeństwa (załącznik II § 3 ust. 2) oraz zasadniczo nie podlegają ocenie 
ryzyka i wymogowi stosowania środków łagodzących. 

Zgodnie z tym samym rozporządzeniem to krajowe organy nadzorcze w Hiszpanii, a nie 
Komisja, odpowiadają za weryfikację wypełniania tego obowiązku przez instytucje 
zapewniające służby żeglugi powietrznej z siedzibą w Hiszpanii, jak również za 
podejmowanie wobec nich odpowiednich działań w przypadku niewypełniania rzeczonego 
obowiązku. W związku z tym Komisja Europejska przesłała władzom Hiszpanii informacje 
zawarte w przedmiotowej petycji.

W lutym 2010 r. hiszpański kontroler ruchu lotniczego zwrócił się ponadto do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wszczęcie procedury doraźnej w sprawie 
niepodejmowania przez Komisję Europejską i Parlament Europejski działań odnośnie do 
hiszpańskiego dekretu królewskiego (sprawa T-61/20 Victoria Sanchez przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej). W dniu 30 czerwca 2010 r. Trybunał 
odrzucił przedmiotowy wniosek, stwierdzając, że kwestia ta należy do kompetencji 
krajowych.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Petycja 331/2010 i 651/2010 
Autora petycji 651/2010 należy odesłać do odpowiedzi udzielonej już przez Komisję na 
petycję 331/2010, ponieważ obie petycje dotyczą tej samej kwestii.
Po wydaniu przez Komisję pierwszego komunikatu w sprawie petycji 331/2010 składający 
petycję przedstawił szereg kwestii uzupełniających, które można podsumować następująco: 
Składający petycję informuje o domniemanym naruszeniu art. 151 i 153 TFUE oraz art. 20, 
21 i 31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Twierdzi on również, że nie są 
przestrzegane art. 5 ust. 3 i art. 156 TFUE w połączeniu z art. 17 Traktatu UE. Ponadto 
składający petycję wysuwa zarzut naruszenia następujących aktów prawodawstwa wtórnego 
UE: rozporządzenia nr 216/2008; rozporządzenia nr 2096/2005; art. 17 ust. 3 dyrektywy 
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2003/88/WE; punktu 7 i 23 preambuły dyrektywy 2002/14/WE; art. 8 dyrektywy 
2000/78/WE; pkt 3 klauzuli 8 dyrektywy 1999/70/WE.

Komisja pragnie poczynić następujące uwagi dotyczące nowych kwestii poruszonych przez 
składającego petycję:

i) Jak zaznaczono w poprzednim komunikacie, na podstawie Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja nie ma 
ogólnych uprawnień do podejmowania działań w przypadkach domniemanego naruszenia 
praw podstawowych. Komisja Europejska może interweniować w takich przypadkach jedynie 
w sytuacji, gdy dotyczą one prawa Unii Europejskiej1.

Przedmiotowa petycja odnosi się do działań podejmowanych przez hiszpańskie władze 
krajowe (nie zaś przez instytucje UE); w związku z tym Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej ma zastosowanie tylko wówczas, gdy działania te zakładają stosowanie prawa 
UE. W tym przypadku jednak tak nie jest.
Obecnie nie istnieje prawo UE, które zakazywałoby wprowadzania na podstawie przepisów 
krajowych zmian praktyk stosowanych uprzednio zgodnie z układami zbiorowymi. Ponadto 
art. 151 i 153 TFUE nie mogą stanowić podstawy prawnej postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zważywszy na programowy charakter 
tych przepisów (pierwszy określa cele, a drugi – dziedziny polityki społecznej na szczeblu 
UE).
Choć składający petycję powołuje się na kilka dodatkowych postanowień Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (czyli na art. 20, 21 i 31), nie precyzuje, które akty prawa 
UE są wdrażane na podstawie kwestionowanego aktu prawa hiszpańskiego.

ii) Ponadto na poparcie swojego stanowiska składający petycję przywołuje liczne 
przepisy prawodawstwa wtórnego UE. Wymienia on zwłaszcza art. 17 ust. 3 dyrektywy 
2003/88/WE. W artykule tym dopuszcza się odstępstwa w odniesieniu do stosowania 
niektórych innych przepisów dyrektywy 2003/88/WE. Komisja przypomina, że to do państw 
członkowskich należy decyzja o transponowaniu (bądź nietransponowaniu) tego artykułu 
(„można stosować odstępstwa od…”). A zatem państwa członkowskie mogą przyjmować 
odstępstwa. Jeżeli tak uczynią, to odstępstwa takie można przyjmować w drodze ustaw, tj. 
środkami innymi niż układy zbiorowe.
Po drugie składający petycję powołuje się na kilka punktów preambuły dyrektywy 
2002/14/WE (a konkretnie punkt 7 i 23). Oprócz bardziej ogólnej kwestii dotyczącej 
„niewiążącej” mocy punktów preambuły (w przeciwieństwie do artykułów dyrektywy) należy 
zaznaczyć, że dyrektywa ta odnosi się do informacji i konsultacji z przedstawicielami 
pracowników, nie zaś do rokowań zbiorowych.
Składający petycję cytuje też art. 8 dyrektywy 2000/78/WE. Jednak dyrektywa ta ma na celu 
walkę z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 

                                               
1Choć w art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje się, że „Unia uznaje prawa, wolności i zasady 
określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu 
dostosowanym w dniu 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty”, w 
akapicie drugim stanowi się też, że „postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii
określonych w Traktatach.” Ponadto w art. 51 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje się, że 
jej postanowienia mają zastosowanie do instytucji UE oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w 
jakim stosują one prawo Unii.
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orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy. Nic nie wskazuje na to, by w 
omawianym przypadku dochodziło do dyskryminacji z takich względów.
Ponadto dyrektywa 1999/70/WE (cytowany jest pkt 3 klauzuli 8) dotyczy niedyskryminacji i 
unikania nadużyć w odniesieniu do osób zatrudnionych na czas określony. Również w tym 
przypadku powoływanie się na tę dyrektywę w omawianej sprawie jest nieuzasadnione.

iii) W odniesieniu do rozporządzenia nr 216/2008 oraz rozporządzenia nr 2096/2005 
można sformułować następujące uwagi:
Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 to krajowe organy nadzorcze w Hiszpanii, a nie 
Komisja, odpowiadają za weryfikację wypełniania tego obowiązku przez instytucje 
zapewniające służby żeglugi powietrznej z siedzibą w Hiszpanii, jak również za 
podejmowanie wobec nich odpowiednich działań w przypadku niewypełnienia tego 
obowiązku.
W odniesieniu do stosowania środków określonych w załączniku Vb do rozporządzenia (WE) 
nr 216/2008, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1108/2009, należy zauważyć, że środki 
te zaczną obowiązywać dopiero po przyjęciu odpowiednich przepisów wykonawczych do 
dnia 31 grudnia 2012 r. 

Wniosek

Bez względu na nowe argumenty przedstawione przez składającego petycję Komisja 
podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym kwestie poruszone w obu petycjach należy 
rozstrzygać na mocy prawa krajowego.Składającym petycję doradza się zatem, by dochodzili 
swoich roszczeń przed organami krajowymi w Hiszpanii, w tym również przed sądami.


