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Ref.: Petiția nr. 1177/2009, adresată de Veit Wilhelmy, de cetățenie germană, 
privind dreptul la grevă în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține faptul că Republica Federală Germania încalcă convențiile internaționale 
prin faptul că așa-numita grevă generală sau politică este interzisă în Germania. Potrivit 
petiționarului, sindicatele care organizează astfel de greve pot fi trase la răspundere pentru 
eventualele daune. Petiționarul consideră că interzicerea grevei generale sau politice încalcă 
legislația comunitară și Carta Socială Europeană. Petiționarul solicită Parlamentului European 
ridicarea interdicției asupra unor astfel de greve în Germania..

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul solicită o legislație care ar face posibilă organizarea de greve politice de către 
sindicate, în conformitate cu o serie de convenții internaționale, precum și cu Constituția 
germană.

La 30 iunie 2009, petiționarul a depus deja la Comisia Europeană o plângere cu un conținut 
similar, pretinzând faptul că Germania își încalcă obligațiile derivate din Carta Socială 
Europeană și din convențiile OIM nr. 87 și 98 cu privire la dreptul la grevă. Comisia a răspuns 
prin scrisoare la 6 august 2009. Nu a mai existat corespondență ulterioară privind această 
problemă.

Comisia a subliniat în răspunsul său de la 6 august 2009 faptul că este la curent cu situația din 
Germania în ceea ce privește acest domeniu și cu criticile relevante ale organismelor și 
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organizațiilor internaționale. Cu toate acestea, aceasta a observat faptul că respectivele 
convenții internaționale nu fac parte din legislația comunitară. Prin urmare, respectarea 
acestora nu este de competența Comisia, ci mai degrabă a organismelor specifice însărcinate 
cu monitorizarea punerii lor în aplicare în țările semnatare. 

În consecință, Comisia a descris situația în ceea ce privește legislația comunitară după cum 
urmează: 

Articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că lucrătorii sau 
organizațiile acestora au dreptul, în conformitate cu legislația comunitară și legislația și 
practicile naționale, în cazul conflictelor de interese, să ia măsuri colective pentru a-și apăra 
interesele, inclusiv grevă1. 

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 51, prevederile Cartei se adresează instituțiilor, 
organismelor, birourilor și agențiilor UE, respectându-se principiul subsidiarității, și statelor 
membre doar atunci când acestea pun în aplicare legislația UE.

Nu există legislație comunitară care reglementează în mod specific dreptul la grevă. În 
conformitate cu articolul 137 alineatul (5) TCE, Comunitatea nu are competența de a legifera 
cu privire la acest drept. 

Prin urmare, este de competența autorităților naționale să reglementeze domeniul de aplicare 
și condițiile de exercitare a dreptului la grevă și să pună în aplicare legislația națională 
relevantă, respectând obligațiile internaționale și comunitare aplicabile ale statelor membre în 
cauză.

De la data răspunsului menționat anterior, a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona (de la 1 
decembrie 2009). Acest Tratat a modificat articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (ex-articolul 6 TUE) după cum urmează: „Uniunea recunoaște drepturile, 
libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniuni Europene din 7 
decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are 
aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor. Dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun 
fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate.”

În timp ce Carta este acum obligatorie, articolul 137 TCE nu a fost modificat. Articolul 153 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (care corespunde articolului 137 TCE 
conform noii numerotări a prevederilor Tratatului) încă prevede la alineatul (5) faptul că 
„dispozițiile prezentului articol nu se aplică remunerațiilor, dreptului de asociere, dreptului la 
grevă și nici dreptului la lock-out.”.

Nu există o legislație comunitară care reglementează în mod specific dreptul la grevă. Mai 
mult, în conformitate cu articolul 153 alineatul (5) TFUE, Uniunea nu are competența de a 
legifera în ceea ce privește acest drept.

                                               
1 Carta nu era obligatorie la momentul critic.


