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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0901/2008, którą złożył David Skinner (Szwecja?), w imieniu 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ochrony Interesów Właścicieli Firm, 
w sprawie podstawowego prawa do „swobody niezrzeszania się”

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który reprezentuje szwedzkie chrześcijańskie stowarzyszenie właścicieli
firm, informuje, że członkom stowarzyszenia grozi się i zastrasza się ich, ponieważ ze 
względów religijnych odmawiają podpisania się pod umowami zbiorowymi zawartymi przez 
szwedzkie związki zawodowe. Zaznacza on, że przedmiotowe firmy przestrzegają wszystkich 
wymogów prawnych, a oferowane warunki pracy są równie dobre, a nawet lepsze niż gdzie 
indziej. Składający petycję przekonuje, że związki zawodowe przyjmują zbyt nieugiętą 
postawę, a swoboda niezrzeszania się stanowi prawo indywidualne. Innymi słowy, ludzie 
mają prawo, aby się nie zrzeszać i nie powinni być do tego zmuszani. Odnosząc się do EKPC, 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ (MPPOP) oraz 
istniejącego prawa precedensowego (sprawa Laval), składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie tego przypadku naruszania praw podstawowych 
i indywidualnych i wzywa go do nakazania państwom członkowskim odpowiedniego 
dostosowania ich prawodawstwa w celu ochrony zarówno pracodawców, jak i pracowników.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Zagrożone prawo dotyczy poszanowania swobody niewstępowania do zbiorowych 
stowarzyszeń lub niezawierania umów zbiorowych ze względów religijnych („negatywna 
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wolność zrzeszania się”).
Prawo to jest określone w art. 9 i 11 europejskiej konwencji praw człowieka (Rada Europy) 
w kontekście wolności wyznania i uzewnętrzniania wyznania oraz wolności zgromadzeń 
i stowarzyszania się.

Analiza petycji

W oparciu o fakty przedstawione przez składającego petycję nie wygląda na to, aby państwo 
członkowskie zaangażowane w daną sprawę podejmowało jakiekolwiek działania. Wskutek 
tego Komisji wydaje się, że kwestia ta dotyczy relacji pomiędzy podmiotami prywatnymi. 
Optymalnym rozwiązaniem jest podejmowanie tego typu kwestii przez sądy krajowe 
pierwszej instancji.

Niemniej jednak tam, gdzie występują wątpliwości co do stosowalności prawa 
wspólnotowego, można by odnieść się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zgodnie 
z art. 234 traktatu WE. Na przykład w zależności od faktów dotyczących poszczególnych 
spraw można podnosić kwestie odnośnie do stosowalności dyrektywy 2000/78/WE 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, 
która to dyrektywa zakazuje między innymi bezpośredniej bądź pośredniej dyskryminacji ze 
względu na religię lub przekonania w zakresie zatrudnienia zarówno w odniesieniu do sektora 
publicznego jak i prywatnego.
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