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Относно: Петиция 0901/2008, внесена от David Skinner, с шведско 
гражданство(?), от името на Християнската асоциация за защита 
на интересите на собствениците на предприятия, относно 
основното право на "свобода на несдружаване"

НЕОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА 
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Вносителят на петицията, който пише от името на група от шведски 
работодатели, обединени в „Християнската асоциация за защита на интересите 
на собствениците на предприятия”, твърди, че е извършено нарушение на 
"свободата на несдружаване" на въпросните работодатели. Съюзите на 
шведските работници са упражнили значителен натиск (включително прилагане 
на сила и заплахи) върху тях, за да се включат в колективни сдружения или
колективни споразумения, което те са отказали да направят поради религиозни 
причини. Те считат, че колективните действия срещу тях са, наред с другото, 
неоправдани, тъй като предоставяното от тях заплащане е в размер, равен на 
или по-голям от договореното в колективните споразумения, а и поради факта, 
че техните служители не изискват от тях да се включат в колективни 
споразумения. 

Изглежда, че този конфликт е съсредоточен около постигането на равновесие 
между свободата на несдружаване1, подкрепена с доводи, основани на 
свободата на религията2(не е обяснено от вносителя на петицията) и  правото 
на колективни преговори и действия3. Основните права са признати на 
равнището на ЕС като общи принципи на правото на ЕС, тъй като са част от  
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
(ЕКЗПЧОС) и Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата). При 
все това, те се прилагат единствено в  конкретното приложно поле на 
първичното или вторичното законодателство на ЕС.
В този случай може да се окаже трудно установяването на такава връзка с 
правото на ЕС (и следователно с правомощията на Европейския 
парламент): 

1. Става въпрос за конфликт между две частни страни в рамките на една 
държава-членка. Така, извън делата "Laval" и "Viking", по които Съдът на 
Европейските общности взе решение, тук не става въпрос за постигане на 
баланс между правото на колективни преговори и действия, от една страна, и 
европейските икономически свободи (свободно предоставяне на услуги, 
свобода на установяване), от друга.

2. Може да се твърди, че описаното от вносителя на петицията положение е 
обхванато от Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на 
                                               
1 Свобода на (не)сдружаване: член 11 от ЕКЗПЧОС (тук не се споменава изрично "свобода на 
несдружаване", но тя се признава в съдебната практика на ЕСПЧ); член 12 от Хартата (тук не се 
споменава изрично "свобода на несдружаване", но следва да се тълкува в съответствие със 
съдебната практика на ЕСПЧ).
2 Свобода на религията: член 9 от ЕКЗПЧОС, член 10 от Хартата; може да се съчетае със 
забраната на дискриминацията в член 14 от ЕКЗПЧОС и член 21 от Хартата.
3 Право на колективни преговори и действия: член 28 от Хартата.
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основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите4, в 
частност член 1 и член 3, параграф 1, буква г) (забрана на дискриминацията  въз 
основа на религията във връзка с членство и участие в организация на 
работниците или работодателите). Въпреки това, работодателите християни се 
стремят към особено третиране − не "равно третиране", тъй като желаят да 
останат извън колективни сдружения, които не са повлияни от християнството. 
Нещо повече, на работодателите в Швеция, които не членуват в колективни 
сдружения, се предлага да се включат в "алтернативни споразумения", 
предлагащи равнище на заплащане и условия на труд, които са сходни с 
установените в колективните споразумения, предлагани на членовете на 
колективните сдружения5. Свързаният с религията аргумент, който не е 
конкретизиран от вносителя на петицията, не обосновава отказа на 
работодателите християни да се включат в алтернативно споразумение.

Този конфликт между граждани на Швеция следва да се отнесе до шведски 
съд. Той може да вземе решение след това да отправи преюдициално запитване 
към Съда на Европейските общности относно възможно нарушение на 
Директива 2000/78/ЕО. 

Като се изключи Директива 2000/78/ЕО, трудно е да се установи 
непосредствена връзка с приложното поле на правото на ЕС. Следователно 
компетентният шведски съд следва да разгледа въпросите, свързани с основните 
права, т.е. постигането на баланс между правото на (не)сдружаване, евентуално 
подкрепено с аргументи, основани на свободата на религията, и правото на 
колективни преговори и действия. След изчерпване на правните средства в 
рамките на шведската правна система, случаят може да бъде отнесен до 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), който обаче разглежда 
единствено поведението на държавите-членки (Швеция) на Съвета на Европа, а 
не поведението на частни лица. В случай, който до голяма степен наподобява 
описания от вносителя на петицията6, ЕСПЧ  отчете, че член 11 от Конвенцията 
гарантира на работодателите свободата на несдружаване, т.е. правото да не се 
присъединяват към колективно сдружение, но заяви, че тази разпоредба сама по 
себе си не гарантира право на невключване в колективно споразумение7. Съдът 
поясни, че  "позитивното задължение, възникващо за държавата съобразно член 
11, включително свързаният със защитата на личното мнение аспект, може да 
обхване и третиране, свързано с функционирането на системата на колективно 
преговаряне, но единствено когато такова третиране засяга свободата на 
сдружаване." 

                                               
4 OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16–22.
5 Вж. съдебна практика на ЕСПЧ, дело "Gustafsson срещу Швеция" от 25.4.1996 г., параграф 44 и 
параграф 52.
6 Въпросният работодател отказва да членува в колективно сдружение и да се включи в 
колективно споразумение въз основа на своите политически убеждения, в частност своето 
несъгласие със системата на колективно преговаряне в Швеция. В случая, представен от 
вносителя на петицията, възраженията срещу членство в колективно сдружение са с религиозен
характер.
7 "Gustafsson срещу Швеция" от 25.4.1996 г., параграф 52. Вж. и решението на ЕСПЧ във връзка 
със Съюза на машинистите в Швеция от 6.2.1976 г., параграфи 40-41.
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ПРЕПОРЪКА: На вносителя на петицията да се изпрати отговор в 
съответствие с настоящия анализ; не е необходимо Европейският 
парламент да предприема по-нататъшни действия


