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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0331/2010 , adresată de Ignacio Ruipérez arregui, de cetățenie 
spaniolă, privind situația controlorilor de trafic aerian din Spania 

Petiția nr. 0651/2010 , adresată de Juan María García Gil, de cetățenie 
spaniolă, în numele Uniunii controlorilor de trafic aerian, privind situația 
controlorilor de trafic aerian din Spania

1. Rezumatul petiției nr. 0331/2010

Petiționarul, controlor de trafic aerian și membru al „Colectivului profesional al controlorilor 
de trafic aerian spaniol”, prezintă situația acestui colectiv. Din cauza conflictelor sociale, 
Ministerul Dezvoltării și entitatea publică AENA, organismul public responsabil pentru 
aeroporturile și aviația pe teritoriul Spaniei, au solicitat guvernului să elaboreze un decret 
regal (1/2010) care anulează drepturile dobândite prin intermediul negocierii colective și 
stabilește o reducere salarială. Petiționarul susține că anularea drepturilor dobândite printr-un 
decret regal este un act anticonstituțional și încălcă legislația europeană din domeniul social.

Rezumatul petiției nr. 0651/2010

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la situația creată de decizia unilaterală de a 
renunța la negocierile cu reprezentanții controlorilor de trafic aerian, ale căror condiții de 
muncă s-au deteriorat odată cu adoptarea de către guvernul spaniol a legii cu valoare de decret 
regal 1/2010, confirmată prin Legea 9/2010 de la 14 aprilie. Petiționarul argumentează că 
acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor sindicatelor și a drepturilor la locul de muncă, o 
încercare clară de a submina dreptul la negociere și acțiunea colectivă și, prin urmare, o 
încălcare a libertății de asociere, un drept recunoscut prin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

2. Admisibilitate
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0331/2010: declarată admisibilă la 1 iulie 2010.
0651/2010: declarată admisibilă la 13 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei referitor la petiția nr. 331/2010, care vizează și petiția 
nr. 651/2010, primit la 8 octombrie 2010

Petiționarul, controlor de trafic aerian și membru al „Colectivului profesional al controlorilor 
de trafic aerian spaniol”, declară faptul că, în urma unei dispute la nivelul industriei, legislația 
națională recentă (legea cu valoare de decret regal 1/2010 din 5 februarie 2010 și legea 9/2010 
din 14 aprilie 2010) a introdus în mod unilateral un număr de schimbări în ceea ce privește 
condițiile de muncă ale controlorilor de trafic aerian spanioli, care, anterior, erau prevăzute 
într-un acord colectiv din 1989 (primul acord colectiv profesional al controlorilor de trafic 
aerian). Petiționarul prezintă o listă de schimbări, pe care le consideră o deteriorare gravă 
comparativ cu condițiile anterioare convenite la nivel colectiv. Principala sa plângere se referă 
la faptul că aceste schimbări constituie o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale a UE 
[articolul 5 alineatul (2) împotriva muncii forțate și articolul 28 privind dreptul de negociere și 
de acțiune colectivă] și încalcă, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 al Comisiei 
din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de 
navigație aeriană (Regulamentul privind cerul unic european). 

În conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia Europeană nu deține competențe generale de a interveni 
în cazuri de presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale. Ea poate să facă acest lucru 
numai dacă vizează un aspect referitor la legislația Uniunii Europene. Astfel, articolul 51 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE prevede faptul că dispozițiile sale se adresează 
instituțiilor europene și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul 
Uniunii.

Petiția se referă la acte emise de autoritățile naționale spaniole: prin urmare, carta se aplică 
numai dacă aceste acte sunt acte de punere în aplicare a legislației europene. 

Cu toate acestea, se pare că nu este cazul aici. În prezent, nu există legislație europeană care 
să interzică legislației naționale să aducă modificări practicilor existente anterior în temeiul 
unor acorduri colective. Modificările menționate de petiționar nu par să contravină 
standardelor minime impuse de prevederile legislației UE în domeniul ocupării forței de 
muncă: de exemplu, noua limită care se aplică timpului de lucru de 1 750 de ore pe an este 
echivalentă cu 36,4 ore pe săptămână în conformitate cu Directiva 2003/88/CE (Directiva 
privind timpul de lucru), în timp ce limita maximă pentru timpul de lucru săptămânal mediu 
(inclusiv orele suplimentare) este de 48 de ore, în conformitate cu aceeași directivă. De 
asemenea, nu există o legislație a UE în domeniul ocupării forței de muncă care să 
reglementeze remunerația, având în vedere faptul că articolul 153 alineatul (5) din TFUE 
prevede că dispozițiile sale nu se aplică remunerațiilor. 
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Chestiunile semnalate de petiționar ar trebui soluționate mai curând în temeiul legislației 
naționale decât al celei europene. De altfel, se pare că au mai fost prezentate astfel de 
chestiuni în fața instanțelor spaniole.

Petiționarul susține că decretul regal încalcă Regulamentul (CE) nr. 2096/2005: această 
chestiune a mai fost analizată și se pare că, în temeiul acestui regulament, cerințele referitoare 
la resursele umane ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană (anexa I punctul 5) sunt 
abordate separat de cerințele în domeniul siguranței (anexa II punctul 3.2) și, în principiu, nu 
fac obiectul unei evaluări a riscurilor și al obligațiilor de diminuare a acestora. 

În conformitate cu regulamentul, în orice caz, autorității de supraveghere spaniole, și nu 
Comisiei, îi revine obligația de a verifica respectarea acestei obligații de către furnizorii de 
servicii de navigație aeriană stabiliți în Spania și de a lua măsurile adecvate în caz de 
nerespectare. În această privință, Comisia Europeană a trimis Spaniei informațiile incluse în 
petiție.

Mai mult decât atât, în februarie 2010, controlorul aerian spaniol a prezentat Curții Europene 
de Justiție o cerere în constatarea abținerii de a acționa referitoare la Comisia Europeană și 
Parlamentul European privind decretul regal spaniol (cauza T-61/10, Victoria 
Sanchez/Parlamentul European și Comisia). La 30 iunie 2010, Curtea a respins cererea pe 
baza faptului că chestiunea este de competența națională.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petițiile nr. 331/2010 și 651/2010 
Autorului petiției nr. 651/2010 ar trebui să îi fie transmis răspunsul deja oferit de Comisie 
pentru petiția nr. 331/2010, având în vedere faptul că ambele petiții vizează același subiect.
Ca urmare a primei comunicări a Comisiei cu privire la petiția nr. 331/2010, petiționarul a 
transmis o serie de puncte suplimentare care pot fi rezumate după cum urmează: 
Petiționarul reclamă o presupusă încălcare a articolelor 151 și 153 din TFUE și a 
articolelor 20, 21 și 31 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Acesta susține, de asemenea, 
că articolul 5 alineatul (3) și articolul 156 din TFUE coroborat articolul 17 din TUE nu sunt 
respectate. În plus, petiționarul acuză de încălcarea următoarelor acte din legislația secundară 
a UE: Regulamentul (CE) nr. 216/2008; Regulamentul (CE) nr. 2096/2005; articolul 17 
alineatul (3) din Directiva 2003/88/CE; considerentele (7) și (23) din Directiva 2002/14/CE; 
articolul 8 din Directiva 2000/78/CE; clauza 8 alineatul (3) din Directiva 1999/70/CE.

Comisia ar dori să facă următoarele observații cu privire la noile puncte ridicate de petiționar:

(i) Potrivit indicațiilor din comunicarea anterioară, în conformitate cu Tratatul privind 
Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia nu 
deține competențe generale de a interveni în cazuri de presupuse încălcări ale drepturilor 
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fundamentale. Ea poate să facă acest lucru numai dacă este vorba despre un aspect referitor la 
legislația Uniunii Europene1.

Petiția se referă la acte emise de autoritățile naționale spaniole (și nu la acte ale instituțiilor 
UE): prin urmare, Carta se aplică numai dacă actele în cauză sunt acte de punere în aplicare a 
legislației europene. Cu toate acestea, se pare că nu este cazul aici.
În prezent, nu există legislație europeană care să interzică legislației naționale să aducă 
modificări practicilor existente anterior în temeiul unor acorduri colective. În plus, 
articolele 151 și 153 din TFUE nu pot servi drept bază juridică pentru proceduri de încălcare a 
dreptului comunitar, dată fiind natura programatică a acestora (primul stabilește obiectivele și 
cel de al doilea definește domeniile politicii sociale la nivelul UE).
Deși citează o serie de dispoziții suplimentare din Carta drepturilor fundamentale a UE (și 
anume articolele 20, 21 și 31), petiționarul nu indică actele legislative specifice ale UE care 
sunt puse în aplicare prin actul legislativ spaniol incriminat.

(ii) În plus, petiționarul își susține poziția citând o serie de dispoziții din legislația 
europeană secundară. În special, acesta menționează articolul 17 alineatul (3) din 
Directiva 2003/88/CE. Acest articol permite derogări în ceea ce privește aplicarea altor 
dispoziții ale Directivei 2003/83/CE. Comisia reamintește faptul că transpunerea (sau absența 
transpunerii) acestui articol este responsabilitatea statelor membre („se poate deroga de 
la…”). Prin urmare, statele membre pot adopta derogări. Dacă fac acest lucru, este posibilă 
adoptarea unor astfel de derogări prin intermediul legilor, adică prin alte mijloace decât 
acordurile colective.
În al doilea rând, petiționarul citează o serie de considerente [și anume (7) și (23)] din 
Directiva 2002/14/CE. Pe lângă chestiunea mai generală legată de forța juridică 
„neobligatorie” a considerentelor (spre deosebire de articolele directivelor), ar trebui subliniat 
faptul că această directivă tratează pur și simplu informarea și consultarea reprezentanților 
angajaților și nu negocierea colectivă.
Petiționarul citează, de asemenea, articolul 8 din Directiva 2000/78/CE. Cu toate acestea, 
directiva vizează interzicerea discriminării în muncă pe baza unor motive precum religie, 
credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Nu există nicio indicație privind 
discriminarea pe astfel de motive în cazul de față.
În cele din urmă, Directiva 1999/70/CE [este citată clauza 8 alineatul (3)] tratează 
nediscriminarea și evitarea abuzului în cazul lucrătorilor cu contracte pe termen determinat. 
Din nou, relevanța acestei directive în cazul de față nu este dovedită.

(iii) În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și Regulamentul (CE) 
nr.°2096/2005, se pot face următoarele observații:
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2096/2005, autorității de supraveghere spaniole, și 
                                               

1 Deși articolul 6 alineatul (1) din TUE prevede că „ Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile 

prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată 
la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor”, la al doilea paragraf se 
stipulează că „Dispozițiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite 
în tratate.” În plus, articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a UE prevede faptul că dispozițiile sale se 
adresează instituțiilor europene și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.
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nu Comisiei, îi revine de fiecare dată obligația de a verifica respectarea acestei obligații de 
către furnizorii de servicii de navigație aeriană stabiliți în Spania și de a lua măsurile adecvate 
în caz de nerespectare. 
În ceea ce privește aplicabilitatea măsurilor menționate în anexa Vb la Regulamentul (CE) 
nr. 216/2008, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009, trebuie 
remarcat faptul că acele măsuri se vor aplica numai după adoptarea, până la 
31 decembrie 2012, a normelor corespunzătoare de punere în aplicare. 

Concluzie

În pofida noilor argumente invocate de petiționar, Comisia își menține poziția potrivit căreia 
chestiunile ridicate în cele două petiții trebuie tratate în temeiul legislației naționale. Prin 
urmare, petiționarilor li se recomandă să transmită reclamațiile lor autorităților naționale din 
Spania, inclusiv tribunalelor.


