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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0470/2009, внесена от U.P., с германско гражданство, по 
отношение на задължителното членство в Търговската и индустриална 
камара

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, предприемач в Германия, се противопоставя на 
задължителното членство в Търговската и индустриална камара и желае да знае дали 
подобна ситуация съществува и в други държави-членки на ЕС, като неговата цел е да 
се гарантира равноправно отношение към предприемачите в целия ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията

Петицията се отнася за задължителното членство на самостоятелно заети лица в 
Германската търговска камара (IHK).
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Вносителят е установен в Германия и твърди, че задължителното членство в IHK 
ограничава упражняването на правата му на предприемач. Според него това също така 
представлява дискриминация, като се има предвид, че в някои други държави-членки 
на ЕС членството в търговските камари или в други подобни сдружения е доброволно.

Забележки на Комисията относно петицията

Що се отнася до твърдението за ограничаване на упражняването на правата на 
предприемачите, Комисията може да направи своя коментар единствено от гледна 
точка на правото на Общността.

Според съдебната практика на Съда на Европейските общности (СЕО) във връзка със 
свободата на установяване, залегнала в член 43 на Договора за ЕО, изискването за 
задължителна регистрация или членство в професионална организация или орган 
трябва да се счита за законно, доколкото има за цел да гарантира спазването на 
моралните и етични принципи и упражняването на дисциплинарен контрол върху 
членовете на тази организация или орган, изисквания, които следва да бъдат спазвани
(решение на Съда на Европейските общности от 22 септември 1983 г. по делото 271/82, 
Ministère public срещу Vincent Rodolphe Auer, параграф 18).

Съгласно параграф 1 от IHKG задължителното членство в Търговската и индустриална 
камара, изискващо участието на всички специалисти, обслужва целта за изпълнение на
административни задачи в стопанския сектор чрез самоуправление от страна на
камарата вместо от държавата, както и представляване на интересите на секторите 
търговия и индустрия пред държавата. Освен това камарата гарантира спазването на 
приличие и добри практики от честни професионалисти.

Следователно параграф 2 от IHKG, който предписва задължително членство в 
камарата, не противоречи на правото на Общността, регламентиращо свободата на 
установяване, доколкото той има за цел да гарантира спазването на морални и етични 
принципи и упражняването на дисциплинарен контрол върху членовете на камарата. 
Но що се отнася до предприемачи, които не са установени в Германия и следователно 
предоставят трансгранични услуги в Германия, съдът е постановил задължителното 
членство в камарата като несъвместимо с член 49 от Договора на ЕО (решение на Съда 
на Европейските общности от 3 октомври 2000 г. по дело C-58/98, Josef Corsten, 
параграф 45).

Що се отнася до въпроса за дискриминацията, Комисията би желала да заяви, че 
доколкото гореспоменатите принципи, определени от СЕО, са спазени, въпросът за
това как са структурирани търговските сдружения, като например търговските камари, 
включително дали членството в тези сдружения следва да бъде задължително или 
доброволно, е изцяло от компетентността на държавите-членки. Следователно 
положението в отделните страни на територията на ЕС е различно.

Заключение

В контекста на гореизложеното не може да се направи заключението, че 
задължителното членство на предприемачите в IHK в Германия е в противоречие със 
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законодателството на Общността.


