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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1177/2009, внесена от Veit Wilhelmy, с германско гражданство, 
относно правото на стачка в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че Федерална република Германия нарушава няколко 
международни конвенции, като забранява така наречените общи или политически 
стачки в Германия. Според вносителя професионалните съюзи, които организират 
такива стачки, могат да бъдат подведени под отговорност за всякакви загуби. Той 
счита, че забраняването на общи или политически стачки е нарушение на правото на 
Общността и на Европейската социална харта. Той моли за намесата на Европейския 
парламент, за да бъде вдигната забраната подобни стачки в Германия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията призовава за законодателство, което ще направи възможно за 
професионалните съюзи да организират политически стачки в съответствие с редица 
международни конвенции, както и с германския Grundgesetz.

Вносителят на петицията вече е внесъл в Европейската комисия на 30 юни 2009 г. 
жалба с подобно съдържание, в която твърди, че Германия нарушава своите 
задължения, произтичащи от Европейската социална харта и конвенции № 87 и 98 на 
МОТ по отношение на правото на стачка. Комисията отговори с писмо от 6 август 
2009 г. По този въпрос няма последваща кореспонденция.
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В своя отговор от 6 август 2009 г. Комисията изтъква, че е наясно със ситуацията в 
Германия в тази област и със съответните критики от международни организации и 
органи. Тя отбелязва обаче, че горепосочените международни конвенции не 
представляват част от правото на Общността. Следователно спазването им не попада в 
областта на компетентност на Комисията, а по-скоро е в правомощията на конкретните 
органи, натоварени с наблюдаването на тяхното изпълнение в подписалите ги държави.

След това Комисията излага ситуацията по отношение на правото на Общността, както 
следва:

Член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда, че в
съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики 
работниците или съответните им организации имат правото да предприемат 
колективни действия за защита на техните интереси, включително стачка, в случай на 
конфликт на интереси.1

Обаче, съгласно член 51, разпоредбите на Хартата се отнасят до институциите, 
органите, службите и агенциите на ЕС при зачитане на принципа на субсидиарност, 
както и до държавите-членки единствено когато те прилагат правото на ЕС.

Не съществува законодателство на ЕС, което специално урежда правото на стачка. 
Съгласно член 137, параграф 5 от ДЕО, Общността няма правомощия да приема 
законодателство по отношение на това право.

Следователно компетентните национални органи са онези, които трябва да регулират 
обхвата и условията за упражняване на правото на стачка и да прилагат съответното 
национално законодателство, като надлежно зачитат приложимите международни
задължения и задължения към Общността на съответната държава-членка.

След гореспоменатия отговор на Комисията влезе в сила Договорът от Лисабон 
(считано от 1 декември 2009 г.). Той измени член 6, параграф 1 от Договора за 
създаване на Европейския съюз (предишен член 6 от ДЕС), както следва: „Съюзът 
зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на 
Европейския съюз от 7 декември 2000 г., адаптирана на 12 декември 2007 г. в 
Страсбург, която има същата юридическа сила като Договорите. Разпоредбите на 
Хартата не разширяват по никакъв начин определените в Договорите области на 
компетентност на Съюза.“

Въпреки че Хартата вече е правно обвързваща, член 137 от ДЕО не е изменен. Член 153
от Договора за функционирането на Европейския съюз (който съответства на член 137 
от ДЕО съгласно новата номерация на разпоредбите на Договора) все още предвижда в 
параграф 5, че „разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заплащането, 
правото на сдружаване, правото на стачкуване или правото да се налага локаут“.

Не съществува законодателство на ЕС, което специално урежда правото на стачка. 

                                               
1 Хартата не е била юридически обвързваща в момента на критиката.
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Нещо повече, в съответствие с член 153, параграф 5 от ДФЕС, Съюзът няма 
правомощия да приема законодателство по отношение на това право.


