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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0470/2009 af U.P., tysk statsborger, om obligatorisk medlemskab af 
industri- og handelskammeret

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at han som virksomhedsejer i Tyskland er tvunget til at være medlem 
af industri- og handelskammeret. Han spørger, om forholdene på dette område er de samme i 
EU’s andre medlemslande. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, ønsker han ligebehandling af 
virksomhedsejere i hele EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

Andragendet

Andragendet vedrører selvstændige erhvervsdrivendes obligatoriske medlemskab af det tyske 
industri- og handelskammer (IHK).

Andrageren er etableret i Tyskland og hævder, at det obligatoriske medlemskab af industri- og 
handelskammeret begrænser udøvelsen af hans rettigheder som erhvervsdrivende. Han finder 
det også diskriminerende, eftersom medlemskab af industri- og handelskamrene eller lignende 
sammenslutninger sker på frivillig basis i andre EU-lande.

Kommissionens bemærkninger
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Hvad angår den påståede begrænsning i udøvelsen af rettighederne som erhvervsdrivende, 
kan Kommissionen kun tage stilling hertil ud fra et fællesskabsretligt perspektiv.

Ifølge EF-Domstolens retspraksis vedrørende etableringsfrihed, jf. EF-traktatens artikel 43, 
må kravet om obligatorisk optagelse i eller medlemskab af en erhvervsorganisation eller et 
erhvervsorgan anses for lovligt, for så vidt som formålet hermed er at skabe garanti for en 
hæderlig og pligtmæssig erhvervsudøvelse samt disciplinært tilsyn med medlemmerne, dvs. 
beskyttelsesværdige interesser (Domstolens dom af 22. september 1983 i sag 271/82, Vincent 
Rodolphe Auer mod anklagemyndigheden, præmis 18).

Ifølge artikel 1 i IHKG tjener obligatorisk medlemskab af industri- og handelskammeret ved 
krav om optagelse af alle erhvervsdrivende målsætningen om at løse administrative opgaver i 
erhvervssektoren gennem industri- og handelskammerets selvforvaltning i stedet for staten og 
om at repræsentere erhvervslivets interesser over for staten. Industri- og handelskammeret 
sikrer desuden god vandel og god praksis blandt ærlige erhvervsdrivende.

Artikel 2 i IHKG, som foreskriver obligatorisk medlemskab af et industri- og handelskammer, 
er således ikke uforenelig med fællesskabslovgivningen om etableringsfrihed, for så vidt som 
den tilstræber at skabe garanti for en hæderlig og pligtmæssig erhvervsudøvelse samt 
disciplinært tilsyn med medlemmerne. Men hvad angår erhvervsdrivende, som ikke er 
etableret i Tyskland og derfor kun leverer tjenester i Tyskland på grænseoverskridende basis, 
har Domstolen fundet obligatorisk optagelse i et industri- og handelskammer uforeneligt med 
EF-traktatens artikel 49 (EF-Domstolens dom af 3. oktober 2000 i sag C-58/98, Josef Corsten, 
præmis 45).

Hvad angår spørgsmålet om diskriminering, gør Kommissionen opmærksom på, at det - for så 
vidt som ovenstående principper, der er fastlagt af EF-Domstolen, overholdes - fuldt ud 
henhører under medlemsstaternes kompetence at fastlægge reglerne for, hvorledes 
erhvervssammenslutninger såsom industri- og handelskamre skal indrettes, herunder hvorvidt 
medlemskab af disse sammenslutninger skal være obligatorisk eller frivilligt. Situationen er 
derfor forskellig fra EU-land til EU-land.

Konklusion

Det kan på denne baggrund ikke konkluderes, at obligatorisk medlemskab af industri- og 
handelskammeret for erhvervsdrivende, som er etableret i Tyskland, strider mod 
Fællesskabsretten.


