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Om: Andragende 1177/2009 af Veit Wilhelmy, tysk statsborger, om strejkeretten i 
Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren mener, at Forbundsrepublikken Tyskland krænker internationale konventioner, 
fordi såkaldte generelle eller politiske strejker er forbudt i Tyskland. Ifølge andrageren kan 
fagforbund, der opfordrer til den slags strejker, gøres ansvarlige for eventuel skade. 
Andrageren mener, at forbuddet imod generelle eller politiske strejker er i strid med 
fællesskabsretten og den europæiske socialpagt. Han anmoder Europa-Parlamentet om at 
sørge for, at forbuddet imod sådanne strejker i Tyskland ophæves.  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren opfordrer til at indføre lovgivning, som ville gøre det muligt for fagforeninger at 
organisere politiske strejker i overensstemmelse med en række internationale konventioner 
samt med den tyske Grundgesetz.

Andrageren havde allerede den 30. juni 2009 fremsendt en klage til Kommissionen med et 
tilsvarende indhold, hvor han hævdede, at Tyskland overtræder sine forpligtelser i henhold til 
den europæiske socialpagt og ILO-konvention nr. 87 og 98 med hensyn til strejkeretten. 
Kommissionen svarede ved skrivelse af 6. august 2009. Der var ikke yderligere 
korrespondance vedrørende dette emne.
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Kommissionen gjorde i sit svar af 6. august 2009 opmærksom på, at den var bekendt med 
situationen i Tyskland på dette område og med den pågældende kritik fra internationale 
organisationer og organer. Den påpegede imidlertid, at de førnævnte internationale 
konventioner ikke indgår i fællesskabslovgivningen. Overholdelsen af dem hører derfor ikke 
under Kommissionens kompetence, men under den kompetence, som er tillagt de specifikke 
organer, der står for overvågningen af gennemførelsen af dem i signatarlandene. 

Efterfølgende beskriver Kommissionen situationen med hensyn til fællesskabslovgivningen 
som følger:

I artikel 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsættes det, at 
arbejdstagere eller deres organisationer i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og 
national lovgivning og praksis har ret til at indgå kollektive overenskomster og i tilfælde af 
interessekonflikter ret til kollektive skridt, herunder strejke, for at forsvare deres interesser1. 

I henhold til artikel 51 er bestemmelserne i chartret rettet til EU's institutioner, organer, 
kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog 
kun når de gennemfører EU-retten.

Der findes ikke EU-lovgivning, som specielt fastsætter bestemmelser for strejkeretten. I 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 137, stk. 5, har Fællesskabet ikke kompetence til 
at lovgive om denne ret. 

Det er derfor de kompetente nationale myndigheder, som skal lovgive om 
anvendelsesområdet og betingelserne for udøvelse af strejkeretten, og som skal håndhæve den 
relevante nationale lovgivning under passende hensyntagen til den pågældende medlemsstats 
gældende internationale forpligtelser og fællesskabsforpligtelser.

Efter det ovennævnte svar fra Kommissionen er Lissabontraktaten trådt i kraft (pr. den 1. 
december 2009). Traktaten ændrede artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union 
(tidligere artikel 6 i TEU), så den lyder som følger: "Unionen anerkender de rettigheder, 
friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den 12. december 2007 i Strasbourg, der har 
samme juridiske værdi som traktaterne. Chartrets bestemmelser udvider ikke på nogen måde 
Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne."

Selv om chartret nu er juridisk bindende, blev EF-traktatens 137 ikke ændret. Artikel 153 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (som svarer til EF-traktatens artikel 137 
i henhold til den nye nummerering af traktatens bestemmelser) fastsætter stadig i stk. 5, at 
"Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for lønforhold, organisationsret, strejkeret eller 
ret til lockout".

Der findes ikke EU-lovgivning, som specielt fastsætter bestemmelser for strejkeretten. I 
overensstemmelse med artikel 153, stk. 5, i TEUF har EU endvidere ikke kompetence til at 
lovgive om denne ret."

                                               
1 Chartret var ikke juridisk bindende på det kritiske tidspunkt.


