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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1177/2009 dėl teisės streikuoti Vokietijoje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Veit Wilhelmy

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Vokietijos Federacinė Respublika, drausdama vadinamuosius 
visuotinius arba politinius streikus Vokietijoje, pažeidžia keletą tarptautinių konvencijų. Pasak 
jo, profesinės sąjungos, rengiančios tokius streikus, gali būti traukiamos baudžiamojon 
atsakomybėn už bet kokią žalą. Peticijos pateikėjas mano, kad draudžiant visuotinius arba 
politinius streikus pažeidžiami Bendrijos teisės aktai ir Europos socialinė chartija. Jis prašo 
Europos Parlamento pasirūpinti, kad Vokietijoje tokie streikai nebebūtų draudžiami.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas reikalauja priimti teisės aktą, kad profesinės sąjungos, remdamosi keletu 
tarptautinių konvencijų ir Vokietijos pagrindiniu įstatymu, galėtų rengti politinius streikus.

2009 m. birželio 30 d. peticijos pateikėjas jau buvo pateikęs Europos Komisijai panašų 
skundą, tvirtindamas, kad Vokietija pažeidžia Europos socialinėje chartijoje ir TDO 
konvencijose Nr. 87 ir 98 numatytus įsipareigojimus, susijusius su teise streikuoti. 2009 m. 
rugpjūčio 6 d. Komisija laišku atsakė į skundą. Daugiau laiškų šiuo klausimu nebuvo.

2009 m. rugpjūčio 6 d. atsakydama į skundą, Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad padėtis šioje 
srityje Vokietijoje jai gerai žinoma, kaip ir atitinkama tarptautinių organizacijų bei įstaigų 
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kritika. Tačiau ji pažymėjo, kad minėtosios tarptautinės konvencijos nepriklauso Bendrijos 
teisei. Todėl jų laikymasis nepriklauso Komisijos kompetencijai; už tai atsakingos specialios 
įstaigos, kurios stebi, kaip konvencijas įgyvendina jas pasirašiusios šalys.

Po to Komisija išdėstė, kokia yra padėtis atsižvelgiant į Bendrijos teisę:

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnyje nurodyta, kad pagal Bendrijos 
teisę ir nacionalinius teisės aktus bei praktiką darbuotojai ar jų organizacijos turi teisę imtis 
bendrų veiksmų interesams ginti, taip pat streikuoti interesų konfliktų atveju1.

Tačiau pagal 51 straipsnį chartijos nuostatos skirtos ES institucijoms, įstaigoms ir organams, 
tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios 
įgyvendina ES teisę.

Nėra tokio ES teisės akto, kuris konkrečiai reglamentuotų teisę streikuoti. Pagal Europos 
bendrijos steigimo sutarties 137 straipsnio 5 dalį Bendrija neturi kompetencijos priimti teisės 
aktų šios teisės atžvilgiu.

Taigi būtent kompetentingos nacionalinės institucijos nustato teisę streikuoti bei jos vykdymo 
sąlygas ir vykdo atitinkamus nacionalinius teisės aktus, tinkamai atsižvelgdamos į tai 
valstybei narei taikomus tarptautinius ir Bendrijos narių įsipareigojimus.

Po to, kai Komisija pateikė minėtąjį atsakymą, įsigaliojo Lisabonos sutartis (2009 m. gruodžio 
1 d.). Šia sutartimi Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalis (ES sutarties ex 
6 straipsnis) buvo pakeista taip: „Sąjunga pripažįsta 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, patikslintoje 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre, išdėstytas teises, 
laisves ir principus; chartija turi tokią pat teisinę galią kaip ir sutartys. Chartijos nuostatos 
niekaip neišplečia sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos.“

Kadangi dabar chartija yra teisiškai privaloma, Europos bendrijos steigimo sutarties 
137 straipsnis nepakeistas. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsnio (kuris 
atitinka Europos bendrijos steigimo sutarties 137 straipsnį pagal naująją sutarties nuostatų 
numeraciją) penktoje pastraipoje tebėra nurodyta, kad „šio straipsnio nuostatos netaikomos 
darbo užmokesčiui, teisei jungtis į asociacijas, teisei streikuoti ar teisei imtis lokautų“.

Nėra tokio ES teisės akto, kuris konkrečiai reglamentuotų teisę streikuoti. Be to, pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsnio 5 dalį Europos Sąjunga neturi 
kompetencijos priimti teisės aktų šios teisės atžvilgiu.“

                                               
1 Svarbiu laikotarpiu chartija nebuvo teisiškai privaloma.


