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Temats: Lūgumraksts Nr. 1177/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Veit 
Wilhelmy, par tiesībām streikot Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas Federatīvā Republika pārkāpj vairākas 
starptautiskās konvencijas, aizliedzot vispārējus vai politiskus streikus Vācijā. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju arodbiedrības, kas aicina uz šādiem streikiem, 
var saukt pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem. Viņš uzskata, ka vispārēju vai politisku 
streiku aizliegšana ir Kopienas tiesību aktu un Eiropas Sociālās hartas pārkāpums. Viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu parūpēties, lai šādu streiku aizliegums Vācijā tiktu atcelts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs aicina pieņemt tiesību aktu, kas ļautu arodbiedrībām organizēt 
politiskus streikus saskaņā ar vairākām starptautiskām konvencijām, kā arī Vācijas 
Pamatlikumu.

Lūgumraksta iesniedzējs jau bija iesniedzis Eiropas Komisijā 2009. gada 30. jūnijā līdzīga 
satura sūdzību, apgalvojot, ka Vācija pārkāpj savas saistības, kas izriet no Eiropas Sociālās 
hartas un SDO konvencijām Nr. 87 un 98, attiecībā uz tiesībām streikot. Komisija sniedza 
atbildi 2009. gada 6. augusta vēstulē. Turpmāka sarakste par šo jautājumu nav notikusi.

Savā 2009. gada 6. augusta atbildē Komisija norādīja, ka tā ir labi informēta par situāciju 
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Vācijā šajā jomā un attiecīgo starptautisko organizāciju un iestāžu izteikto kritiku. Tomēr tā 
atzīmēja, ka iepriekš minētās starptautiskās konvencijas nav Kopienas tiesību aktu sastāvdaļa. 
Tādēļ konvenciju ievērošana neietilpst Komisijas kompetencē, bet drīzāk to īpašo iestāžu 
kompetencē, kas ir atbildīgas par to īstenošanas uzraudzību parakstītājās valstīs.

Pēc tam Komisija izklāstīja situāciju attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem šādi:

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. pantā noteikts, ka darba ņēmējiem un to 
organizācijām saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un valsts tiesību aktiem un praksi ir tiesības 
interešu konflikta gadījumā kolektīvi rīkoties, tostarp streikot, lai aizstāvētu savas intereses1.

Tomēr saskaņā ar 51. pantu hartas noteikumi attiecas uz ES iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES 
tiesību aktus.

Nav tāda ES tiesību akta, kas īpaši regulētu tiesības streikot. Saskaņā ar EK līguma 137. panta 
5. punktu Kopienai nav kompetences izdot tiesību aktus attiecībā uz tiesībām streikot.

Tādēļ attiecīgās dalībvalsts kompetentajām varas iestādēm ir jāreglamentē tiesību streikot 
darbības joma un nosacījumi un jāīsteno attiecīgie valsts tiesību akti, ievērojot piemērojamās 
starptautiskās un Kopienas saistības attiecīgajā dalībvalstī.

Kopš iepriekš minētās Komisijas atbildes ir stājies spēkā Lisabonas līgums (no 2009. gada 
1. decembra). Šis līgums grozīja Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punktu (iepriekš 
ES līguma 6. pants) šādi: „Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas izklāstīti 
2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pielāgota Strasbūrā 
2007. gada 12. decembrī, un šai hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā līgumiem. Hartas 
noteikumi nekādā ziņā nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas līgumos.”

Tā kā harta pašreiz ir juridiski saistoša, EK līguma ES 137. pants netika grozīts. Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 153. panta (kas saskaņā ar jauno līguma noteikumu numerāciju 
atbilst EK līguma 137. pantam) 5. punktā tomēr noteikts, ka „šā panta noteikumi neattiecas uz 
darba samaksu, uz tiesībām apvienoties, uz tiesībām streikot vai uz tiesībām pieteikt 
lokautus.”

Nav tāda ES tiesību akta, kas īpaši regulētu tiesības streikot. Turklāt saskaņā ar LESD 
153. panta 5. punktu Savienībai nav kompetences izdot tiesību aktus attiecībā uz tiesībām 
streikot.”

                                               
1 Harta nebija juridiski saistoša attiecīgajā laika posmā.


