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Θέμα: Αναφορά 1177/2009, του Veit Wilhelmy, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το δικαίωμα απεργίας στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας παραβιάζει διεθνείς 
συνθήκες, διότι στη Γερμανία απαγορεύεται η επονομαζόμενη γενική ή πολιτική απεργία. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι συνδικαλιστικές ενώσεις που κηρύσσουν τέτοιου είδους 
απεργία μπορούν να θεωρηθούν υπόλογες για ενδεχόμενες ζημίες. Ο αναφέρων εκτιμά ότι η 
απαγόρευση γενικής ή πολιτικής απεργίας αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για την 
κατάργηση της απαγόρευσης τέτοιου είδους απεργίας στη Γερμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί νομοθεσία που θα επιτρέπει στις συνδικαλιστικές ενώσεις να οργανώνουν 
πολιτικές απεργίες σύμφωνα με μία σειρά διεθνών συμβάσεων καθώς και με το γερμανικό 
σύνταγμα.

Ο αναφέρων έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Ιουνίου 2009 καταγγελία 
με παρόμοιο περιεχόμενο, στην οποία ισχυριζόταν ότι η Γερμανία παραβιάζει τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τις συμβάσεις της 
ΔΟΕ αριθ. 87 και 98 που αφορούν το δικαίωμα στην απεργία. Η Επιτροπή απάντησε με 
επιστολή στις 6 Αυγούστου 2009. Δεν υπήρξε περαιτέρω αλληλογραφία για το ζήτημα αυτό.
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Η Επιτροπή επισήμανε στην απάντησή της στις 6 Αυγούστου 2009 ότι γνώριζε πολύ καλά 
την κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία στον συγκεκριμένο τομέα καθώς και τις σχετικές 
επικρίσεις από διεθνείς οργανώσεις και φορείς. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι προαναφερθείσες 
διεθνείς συμβάσεις δεν αποτελούν τμήμα του κοινοτικού δικαίου. Επομένως, η τήρησή τους 
δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, αλλά σε εκείνη των συγκεκριμένων φορέων 
που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της εφαρμογής τους στις χώρες που τις έχουν 
υπογράψει. 

Συνεπώς, η Επιτροπή καθόρισε την κατάσταση όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο ως 
ακολούθως:

Το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι 
οι εργαζόμενοι ή οι οργανώσεις τους έχουν, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης 
συμφερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της απεργίας1. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 51, οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα 
θεσμικά όργανα, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της ΕΕ, τηρουμένης της 
αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο 
της ΕΕ.

Δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να ρυθμίζει συγκεκριμένα το δικαίωμα στην απεργία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 137, παράγραφος 5 ΣΕΚ, η Κοινότητα δεν διαθέτει αρμοδιότητα να 
νομοθετεί σε σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. 

Ως εκ τούτου, αποτελεί αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών να ρυθμίζουν το πεδίο 
εφαρμογής και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος στην απεργία και να εφαρμόζουν 
τη σχετική εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς και 
κοινοτικές υποχρεώσεις του εν λόγω κράτους μέλους.

Από την προαναφερθείσα απάντηση της Επιτροπής, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της 
Λισαβόνας (από την 1η Δεκεμβρίου 2009). Η συνθήκη αυτή τροποποίησε το άρθρο 6, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην άρθρο 6 ΣΕΕ) ως 
ακολούθως: «Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που 
περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης 
Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο 
οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες. Οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται 
καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.»

Αν και ο Χάρτης είναι σήμερα νομικά δεσμευτικός, το άρθρο 137 ΣΕΚ δεν έχει 
τροποποιηθεί. Το άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το 
οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 137 ΣΕΚ βάσει της νέας αρίθμησης των διατάξεων της 
Συνθήκης) εξακολουθεί να ορίζει στην παράγραφο 5 ότι «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές, στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα για απεργία 

                                               
1 Ο Χάρτης δεν ήταν νομικά δεσμευτικός τη συγκεκριμένη στιγμή.
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ή στο δικαίωμα για ανταπεργία (λόκ-άουτ)».

Δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να ρυθμίζει συγκεκριμένα το δικαίωμα στην απεργία. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, η Ένωση δεν διαθέτει 
αρμοδιότητα να νομοθετεί σε σχέση με το εν λόγω δικαίωμα.


