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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  David Skinner, svéd? állampolgár által a „Christian Business Owners Interest 
Association” nevében benyújtott 0901/2008. számú petíció az emberek alapvető 
„negatív egyesülési szabadsághoz” való jogáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a keresztény cégtulajdonosok svéd egyesületét képviseli, akik vallási 
megfontolásokból nem kívánnak csatlakozni a svéd szakszervezetek által megkötött kollektív 
szerződésekhez. A petíció benyújtója szerint emiatt fenyegetik és megfélemlítik őket. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy ezek a cégek teljesítik jogszabályi kötelezettségeiket, és a 
munkakörülmények ugyanolyanok vagy még jobbak, mint máshol. A szakszervezetek akcióit 
teljes mértékben aránytalannak tartja, és álláspontja szerint az embereknek joguk van „a 
negatív egyesülési szabadsághoz”, tehát ahhoz, hogy valahova ne csatlakozzanak. Véleménye 
szerint erre senki sem kényszeríthető. A petíció benyújtója az ENSZ polgári és politikai jogok 
nemzetközi egyezségokmányára (ICCPR) és bírósági határozatokra (többek között a Laval-
ügyre) hivatkozik. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg az 
alapvető emberi jogok ilyen megsértését, és a munkaadók és munkavállalók védelme 
érdekében javasolja a tagállamoknak az ezzel kapcsolatos jogszabályok módosítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A szóban forgó jog azon szabadság tiszteletben tartása, hogy valaki vallási megfontolásokból 
nem csatlakozik kollektív szervezetekhez vagy kollektív szerződésekhez („negatív egyesülési 
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szabadság”).

Ezt a jogot az Európa Tanács emberi jogokról szóló európai egyezményének a 
vallásszabadságról és vallás kifejezésre juttatásáról, valamint a gyülekezés és az egyesülés 
szabadságáról szóló 9. és 11. cikke tárgyalja. 

A petíció elemzése

A petíció benyújtója által előterjesztett tényekből az derül ki, hogy ebben az ügyben nincs szó
tagállami intézkedésekről. Következésképpen a Bizottság számára úgy tűnik, hogy az ügy 
magánszervezetek közötti kapcsolatokat érint. Az ilyen kérdések megoldásának 
legalkalmasabb fóruma első fokon a nemzeti bíróság.

Amennyiben azonban a közösségi jog alkalmazása tekintetében kétségek merülnek fel, az 
EK-Szerződés 234. cikkének megfelelően az Európai Bírósághoz lehet fordulni. Például az 
adott üggyel kapcsolatos tényektől függően kérdések vethetők fel a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 
2000/78/EK irányelv alkalmazhatóságról, amely többek között megtiltja a közvetlen vagy 
közvetett, valláson vagy meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetést a 
foglalkoztatás terén mind a köz-, mind a magánszektor tekintetében.


