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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1177/2009, którą złożył Veit Wilhelmy (Niemcy) w sprawie prawa do
strajku w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że Republika Federalna Niemiec narusza wiele konwencji 
międzynarodowych, zakazując w Niemczech tak zwanych strajków generalnych lub 
politycznych. Zdaniem składającego petycję związki zawodowe organizujące takie strajki 
mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wszelkie straty. Uważa, że zakaz strajków 
generalnych lub politycznych stanowi naruszenie prawa wspólnotowego i Europejskiej karty 
społecznej. Zwraca się do Parlamentu Europejskiego o dopilnowanie, aby zakaz takich 
strajków w Niemczech został zniesiony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję wzywa do wprowadzenia prawodawstwa, które umożliwiałoby związkom 
zawodowym organizowanie strajków politycznych zgodnie z licznymi konwencjami 
międzynarodowymi, jak również niemiecką ustawą zasadniczą.

W dniu 30 czerwca 2009 r. składający petycję złożył już w Komisji Europejskiej skargę 
podobnej treści, zarzucając, że w odniesieniu do prawa do strajku Niemcy naruszają swoje 
zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Społecznej oraz konwencji MOP nr 87 i 98. 
Komisja udzieliła odpowiedzi pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. Na ten temat nie wymieniono 
żadnej dalszej korespondencji.
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W swojej odpowiedzi z dnia 6 sierpnia 2009 r. Komisja zaznaczyła, że doskonale zdaje sobie 
sprawę z sytuacji w Niemczech w tej dziedzinie, a także z odnośnej krytyki ze strony
organizacji i organów międzynarodowych. Zauważyła jednak, że wspomniane konwencje 
międzynarodowe nie są częścią prawa wspólnotowego. A zatem kwestia ich przestrzegania 
nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji, a raczej konkretnych organów odpowiedzialnych 
za monitorowanie wdrażania tych konwencji w państwach-sygnatariuszach. 

Następnie Komisja w następujący sposób przedstawiła stan rzeczy w odniesieniu do prawa 
wspólnotowego:

Art. 28 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje, że pracownicy lub ich 
odpowiednie organizacje mają, zgodnie z prawem wspólnotowym oraz ustawami 
i praktykami krajowymi, prawo w przypadkach konfliktu interesów, do podejmowania 
działań zbiorowych w obronie swoich interesów, w tym akcji strajkowej.1

Jednak zgodnie z art. 51 postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, 
organów i agencji Unii z właściwym uwzględnieniem zasady pomocniczości oraz do państw 
członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii.

Nie istnieje prawo unijne konkretnie regulujące prawo do strajku. Zgodnie z art. 137 ust. 5 
TWE Wspólnota nie ma kompetencji do uchwalania prawodawstwa dotyczącego tego prawa. 

A zatem to do właściwych władz krajowych należy regulowanie zakresu i warunków 
wykonywania prawa do strajku i wdrażanie odnośnego prawodawstwa krajowego przy 
należnym uwzględnieniu mających zastosowanie międzynarodowych i wspólnotowych 
zobowiązań odnośnego państwa członkowskiego.

Od czasu udzielenia wspomnianej odpowiedzi przez Komisję wszedł w życie traktat lizboński
(od dnia 1 grudnia 2009 r.). Traktat ten zmienił art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej
(dawny art. 6 TUE) w następujący sposób: „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu 
dostosowanym 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak traktaty. 
Postanowienia karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych 
w traktatach.”

Choć obecnie karta jest prawnie wiążąca, art. 137 TWE nie został zmieniony. Art. 153
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (który odpowiada art. 137 TWE zgodnie z nową 
numeracją postanowień traktatowych) nadal stanowi w ustępie 5, że „postanowienia 
niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzeń ani do prawa zrzeszania się, ani 
do prawa do strajku, ani do prawa lokautu”.

Nie ma prawodawstwa UE regulującego konkretnie prawo do strajku. Ponadto zgodnie z art. 
153 ust. 5 TFUE Unia nie ma kompetencji do stanowienia prawodawstwa dotyczącego 
przedmiotowego prawa.

                                               
1 W tym krytycznym okresie karta nie była prawnie wiążąca.


