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Ref.: Petiția nr. 0901/2008 adresată de David Skinner, de cetățenie suedeză 
(?), în numele Asociației creștine pentru interesele proprietarilor de 
afaceri privind dreptul fundamental la „libertatea de a nu se asocia” 

AVIZUL INFORMAL AL SECRETARIATULUI EMPL

Petiționarul, în numele unui grup de angajatori suedezi, reuniți în cadrul Asociației 
creștine pentru interesele proprietarilor de afaceri, pretinde că respectivilor angajatori 
le-a fost încălcată „libertatea negativă de asociere”. Se pare că sindicatele lucrătorilor 
din Suedia ar exercita presiuni considerabile (inclusiv prin utilizarea forței și 
intimidare) asupra angajatorilor pentru ca aceștia să se afilieze la sindicate sau să 
adere la o convenție colectivă, lucru pe care angajatorii respectivi îl refuză, invocând 
motive religioase. În opinia acestora, o acțiune colectivă împotriva lor este cu atât mai 
nejustificată cu cât salariile pe care acest grup de angajatori le plătesc sunt în același 
cuantum sau mai mari decât cele convenite prin acorduri colective și, în plus, angajații 
lor nu le solicită să adere la o convenție colectivă.

Se pare că acest conflict vizează armonizarea dintre libertatea negativă de asociere1, 
consolidată cu argumente întemeiate pe libertatea de religie2 (la care petiționarul nu 
a adus explicații), și libertatea de negociere și de acțiune colectivă3. La nivelul 
Uniunii Europene, drepturile fundamentale sunt recunoscute ca principii generale de 
dreptul comunitar, astfel cum sunt consacrate în Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO) și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene (Carta). Cu toate acestea, ele vizează numai 
domeniul material de aplicare a legislației UE primare sau secundare.

În speță, o astfel de legătură cu legislația UE ar putea fi greu de stabilit (și, prin 
urmare, cu competențele Parlamentului European): 

1. Conflictul vizează două persoane de drept privat din cadrul aceluiași stat membru. 
Astfel, cu excepția cauzelor Laval și Viking asupra cărora Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene s-a pronunțat, în acest caz nu poate fi stabilită nicio legătură între dreptul de 
negociere și de acțiune colectivă, pe de o parte, și libertățile economice la nivel 
european (libertatea de a presta servicii, libertatea de stabilire), pe de altă parte.

2. S-ar putea susține că situația descrisă de către petiționar intră sub incidența 
Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă4, în special articolul 1 și articolul 3 alineatul (1) litera (d) din aceasta 
(nediscriminarea din motive religioase în ceea ce privește afilierea la și angajarea într-
o organizație a lucrătorilor sau patronatului). Cu toate acestea, angajatorii creștini 
solicită un tratament special, și nu „un tratament egal”, întrucât dorința lor este de a 
rămâne în afara sindicatelor care nu sunt de inspirație creștină. În plus, în Suedia, 
                                               
1 Libertatea (negativă) de asociere: Articolul 11 din CEDO („libertatea negativă” nu este menționată 
expres, dar este recunoscută de jurisprudența CEDO); Articolul 12 din Carta drepturilor fundamentale 
(„libertatea negativă” nu este menționată expres, dar ar trebui interpretată în conformitate cu 
jurisprudența CEDO).
2 Libertatea de religie: Articolul 9 din CEDO, articolul 10 din Cartă; ar putea fi coroborate cu 
interzicerea discriminării prevăzută la articolul 14 din CEDO și articolul 21 din Cartă.
3 Dreptul de negociere și de acțiune colectivă: Articolul 28 din Cartă.
4 JO L 303, 2.12.2000, pp. 16-22.
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angajatorii care nu sunt membri ai unui sindicat au posibilitatea să adere la „acorduri 
de substituție” care asigură membrilor un nivel de salarizare și condiții de muncă 
similare celor prevăzute de convențiile colective5. Argumentul de natură religioasă pe 
care petiționarul nu îl susține corespunzător nu pare vină în sprijinul refuzului 
angajatorilor creștini de a adera la un acord de substituție.

Acest conflict între persoane fizice de cetățenie suedeză ar trebui deferit unei instanțe 
suedeze. O asemenea instanță ar putea decide, în cele din urmă, să adreseze Curții de 
Justiție a UE o întrebare preliminară privind posibila încălcare a Directivei 
2000/78/CE. 

Cu excepția Directivei 2000/78/CE, este greu de stabilit o legătură directă cu sfera de 
aplicare a legislației UE. Prin urmare, instanța suedeză competentă însăși ar trebui să 
se ocupe de chestiunile respective privind drepturile fundamentale, și anume 
armonizarea dreptului (negativ) la asociere, eventual coroborat cu argumentele bazate 
pe libertatea de religie, cu dreptul de negociere și de acțiune colectivă.  Numai după 
epuizarea căilor de atac în cadrul sistemului judiciar suedez, cauza ar putea fi deferită 
Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care judecă însă numai 
comportamentul statelor membre (Suedia) ale Consiliului Europei și nu 
comportamentul persoanelor particulare. Într-o cauză foarte asemănătoare cu cea 
descrisă de petiționar6, CEDO a recunoscut că articolul 11 din Convenție garantează 
angajatorilor libertatea negativă de asociere, adică dreptul de a nu se afilia la un 
sindicat, dar a precizat că prin această dispoziție ca atare nu este garantat dreptul de a 
nu adera la un acord colectiv7. Curtea a explicat că „obligația pozitivă care revine 
statului în temeiul articolului 11, inclusiv aspectul privind protecția opiniilor 
personale, ar putea fi extinsă pentru a include tratamentul legat de funcționarea unui 
sistem de negociere colectivă, dar numai în cazul în care un astfel de tratament aduce 
atingere libertății de asociere.”

RECOMANDARE: Să se trimită petiționarului un răspuns în conformitate cu 
această analiză; Parlamentul European nu ar trebui să întreprindă nicio acțiune 
suplimentară.

                                               
5 A se vedea hotărârea CEDO din 25 aprilie 1996, Gustafsson/Suedia, pct. 44 și 52.
6 Angajatorul în cauză a refuzat afilierea la un sindicat și aderarea la un acord colectiv din convingeri
politice, și anume opoziția sa față de sistemul de negocieri colective din Suedia. În cazul petiționatului, 
obiecțiile de natură religioasă sunt formulate împotriva afilierii la sindicate.
7 Cauza Gustafsson/Suedia, 25 aprilie 1996, pct. 52. A se vedea, de asemenea, hotărârea CEDO din 6 
februarie 1976, Sindicatul suedez al conducătorilor de locomotivă, pct. 40-41.


