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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 716/2005, του Thorsten Alt, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση 
των κανόνων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για διάκριση εις βάρος της βρετανικής νομικής εταιρείας ΙΤ, της 
οποίας είναι διευθυντής και η οποία ζητά να ιδρύσει παράρτημα στη Γερμανία, και δηλώνει 
ότι το πρωτοδικείο του Rottweil απέρριψε την αίτηση εγγραφής της θυγατρικής εταιρείας με 
την αιτιολογία ότι δεν παρασχέθηκαν επαρκείς πληροφορίες. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι 
αυτό συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων και των υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης, καθώς και της 
νομοθεσίας που διέπει τις θυγατρικές εταιρείες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Ιστορικό/Περίληψη της αναφοράς
Ο αναφέρων, κ. Thorsten Alt, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TerraX—
Computer International Ltd., μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ιδρυθείσας και 
δηλωθείσας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο καταστατικό της, ο σκοπός της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς της δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών ή σε έναν
συγκεκριμένο τομέα, αλλά περιγράφεται με γενικούς όρους, ως εμπορική δραστηριότητα. 
Μετά την ίδρυση ενός υποκαταστήματος στη Baden-Württemberg (Γερμανία), ο αναφέρων 
υπέβαλε εξ ονόματος της TerraX-computer αίτηση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο της 
Γερμανίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου. Ωστόσο, για διάφορους λόγους η 
αίτησή του απορρίφθηκε. Προκειμένου να εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο η TerraX-
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computer όφειλε, μεταξύ άλλων, να προσκομίσει αποδείξεις ότι διαθέτει όλες τις εγκρίσεις 
που απαιτούνται για οποιαδήποτε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών στη Γερμανία, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των 
ζώων ή η νομοθεσία για τα εκρηκτικά. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο επειδή το αντικείμενο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της κεντρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών αλλά καλύπτει κάθε δραστηριότητα 
παροχής υπηρεσιών. Ο σκοπός της δραστηριότητας του υποκαταστήματος στη Γερμανία 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ο ίδιος με τον σκοπό της δραστηριότητας της κεντρικής 
εταιρείας και επομένως δεν μπορεί να περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου. 

Η καταγγελία
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η απαίτηση των γερμανικών αρχών περί παροχής αποδεικτικών 
στοιχείων ότι η TerraX-Computer έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται για την 
παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας στη Γερμανία παραβιάζει τη γερμανική καθώς και την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και εξηγεί ότι το γερμανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο ή άλλα ανώτερα 
γερμανικά δικαστήρια έχουν ήδη εκδώσει αντίστοιχες αποφάσεις. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στα επιχειρήματα του αναφέροντα και συμπέρασμα
Η απαίτηση να προσκομίσει κάποιος αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις 
που απαιτούνται για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας στη Γερμανία, ενώ ο πάροχος 
υπηρεσιών ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου και 
για την εγγραφή του στο εμπορικό μητρώο μπορεί να συνιστά περιορισμό της ελευθερίας 
εγκατάστασης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία επί 
παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ κατά κράτους μέλους μόνον 
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι ένας νόμος ή μια διοικητική πρακτική, η οποία σε κάποιον 
βαθμό είναι συνεπής και γενικής φύσης, παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία (βλέπε υπόθεση
C-287/03 Επιτροπή κατά Βελγίου, υπόθεση C-387/99 Επιτροπή κατά Γερμανίας, υπόθεση 
C-494/01 Επιτροπή κατά Ιρλανδίας). Δεδομένου ότι ο αναφέρων εξηγεί ότι το γερμανικό 
ομοσπονδιακό δικαστήριο ή άλλα ανώτερα γερμανικά δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει ότι οι εν 
λόγω απαιτήσεις δεν μπορούν να επιβληθούν σε εταιρείες από άλλα κράτη μέλη, είναι πιθανό 
στην υπό εξέταση υπόθεση να μην συντρέχει παράλειψη εκπλήρωσης υποχρέωσης για τους 
σκοπούς του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ. Ο αναφέρων μπορεί, ωστόσο, να προσφύγει 
ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων.

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο αναφέρων και το γερμανικό δικαστήριο βασίζονται σε 
(διαφορετικές) δικαστικές αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει λεπτομερέστερα 
την υπόθεση αυτή. 


