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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0901/2008, adresată de David Skinner, de naţionalitate suedeză, în 
numele Asociaţiei creştine pentru interesele proprietarilor de afaceri, privind 
dreptul fundamental la „libertatea de non-asociere”

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care reprezintă o uniune creştină suedeză a posesorilor de afaceri, indică faptul că 
membrii acesteia sunt ameninţaţi şi intimidaţi deoarece, din motive religioase, refuză să se 
înscrie în acorduri colective încheiate de unele sindicate suedeze. Acesta afirmă că afacerile în 
cauză sunt în conformitate cu toate cerinţele legale şi că oferă condiţii de lucru la fel de bune 
sau chiar mai bune decât în alte părţi. Petiţionarul afirmă că sindicatele adoptă o abordare 
extrem de fermă şi că „libertatea de non-asociere” este un drept individual. În alte cuvinte, 
oamenii au dreptul de a nu adera la acestea şi nu ar trebui să fie forţaţi să facă acest lucru. 
Făcând referire la Convenţia europeană a drepturilor omului, Pactul internaţional privind 
drepturile civile şi politice al Naţiunilor Unite şi jurisprudenţa existentă (cauza Laval), 
petiţionarul solicită o investigaţie de către Parlamentul European privind această încălcare a 
drepturilor fundamentale şi individuale, solicitând statelor membre să-şi ajusteze legislaţia în 
mod corespunzător cu scopul de a proteja atât angajatorii, cât şi angajaţii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Dreptul invocat este cel al respectării libertăţii de a nu adera la asociaţii colective sau la
acorduri colective din motive religioase („libertatea negativă de asociere”).

Acest drept este prevăzut de articolele 9 şi 11 din Convenţia europeană a drepturilor omului 
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(Consiliul Europei) cu privire la libertatea de religie şi de a-şi manifesta religia, precum şi la
libertatea de întrunire şi de asociere. 

Analiza petiţiei

Pe baza faptelor prezentate de petiţionar, această situaţie nu pare să se refere la o acţiune a 
statului membru în cauză. Prin urmare, Comisia consideră că situaţia se referă la relaţii între 
entităţi private. Astfel de probleme sunt soluţionate cel mai bine în primul rând de instanţele 
naţionale. 

Cu toate acestea, în cazul în care există îndoieli cu privire la aplicabilitatea legislaţiei 
comunitare, cazul poate fi înaintat Curţii Europene de Justiţie în temeiul articolului 234 CE. 
De exemplu, în funcţie de faptele cazului individual, se pot ridica întrebări legate de 
aplicabilitatea Directivei 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de 
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, care interzice, 
printre altele, discriminarea directă sau indirectă pe motive de apartenenţă religioasă sau 
convingeri în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, atât în sectorul public, cât şi în cel privat.


