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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0901/2008, внесена от David Skinner, (с шведско гражданство?), 
от името на Християнската асоциация за защита на интересите на 
собствениците на предприятия, относно основното право на „свобода на 
несдружаване“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който представлява шведски християнски съюз на 
собственици на предприятия, изтъква, че неговите членове са заплашвани, защото 
поради религиозни причини отказват да участват в колективни трудови договори, 
сключени от шведските синдикати. Той посочва, че въпросните бизнес начинания 
отговарят на всички законови изисквания и че те предлагат работни условия, които са 
толкова добри или по-добри от условията на други места. Той поддържа мнение, че 
синдикатите приемат непропорционално твърда линия на поведение и че „свободата на 
несдружаване“ е субективно право. Казано с други думи, хората имат право да не се 
присъединяват и не би трябвало да бъдат принуждавани да го сторят. Като се позовава 
на ЕКЗПЧОС, Международния пакт за граждански и политически права на ООН
(ICCPR) и съществуващата съдебна практика (делото Laval), вносителят на петицията 
би искал Европейският парламент да проучи това нарушаване на основните и 
субективни права, като го призовава да нареди на държавите-членки да коригират 
своето законодателство с оглед на това да защитят както работодателите, така и 
служителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009г.

В случая става въпрос за правото на свобода на неприсъединяване към колективни 
асоциации или колективни споразумения поради религиозни причини („отрицателна 
свобода на сдружаване“).

Това право е уредено от член 9 и 11 на Европейската конвенция за правата на човека 
(Съвет на Европа), които се отнасят до свободата на религията и свободата на
изразяване на религията, както и до свободата на сдружаване и асоцииране.

Анализ на петицията

Въз основа на фактите, представени от вносителя на петицията, изглежда не е налице 
каквото и да било действие от страна на държавата-членка, свързана с проблема. 
Следователно, Комисията е склонна да приеме, че въпросът засяга отношения между 
частни страни. Въпроси от този вид се разрешават най-добре първоначално от 
националните съдилища.

При все това, в случай че съществуват съмнения относно приложимостта на правото на 
Общността, би могло да се отправи запитване до Съда на Европейските общности във 
връзка с чл. 234 ЕО. Например, в зависимост от фактите в конкретния случай, биха 
могли да се отправят запитвания по отношение на приложимостта на Директива 
2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите, която забранява, наред с други неща, и пряката или непряка 
дискриминация на базата на религия или вярвания в сферата на заетостта, както в 
обществения, така и в частния сектор.
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