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Θέμα: Αναφορά 0470/2009, του U. P. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
υποχρέωσή του να είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται διότι, ως επιχειρηματίας στην Γερμανία, είναι υποχρεωμένος να 
είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Διερωτάται κατά πόσο η 
κατάσταση στον τομέα αυτό είναι η ίδια σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν όχι, εκφράζει την 
επιθυμία να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των επιχειρηματιών στο σύνολο της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφορά αφορά την υποχρεωτική εγγραφή των αυτοαπασχολούμενων στο γερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (IHK).

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Γερμανία, ισχυρίζεται ότι η υποχρεωτική 
εγγραφή στο IHK περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων του ως επιχειρηματία. Επίσης 
θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή εισάγει διακρίσεις, δεδομένου ότι σε ορισμένες άλλες χώρες της 
ΕΕ η εγγραφή σε εμπορικά επιμελητήρια ή συναφείς ενώσεις είναι προαιρετική.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σε σχέση με τον εικαζόμενο περιορισμό της άσκησης επιχειρηματικών δικαιωμάτων, η 
Επιτροπή δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις μόνον από την άποψη του κοινοτικού δικαίου. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ) σχετικά με την ελευθερία 
εγκατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ, η απαίτηση για υποχρεωτική 
καταχώριση ή εγγραφή σε επαγγελματική οργάνωση ή φορέα πρέπει να θεωρείται σύννομη, 
στον βαθμό που επιδιώκει να διασφαλίσει την τήρηση των ηθικών και δεοντολογικών αρχών 
και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών, απαιτήσεις που χρήζουν προστασίας (απόφαση του 
Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1983 στην υπόθεση 271/82, Ministère public κατά 
Vincent Rodolphe Auer, παράγραφος αριθ. 18).

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του IHKG, η υποχρεωτική εγγραφή σε εμπορικό και 
βιομηχανικό επιμελητήριο, με την απαίτηση της συμπερίληψης όλων των επαγγελματιών, 
εξυπηρετεί τον σκοπό της άσκησης διοικητικών καθηκόντων στον οικονομικό τομέα μέσω 
αυτοδιοίκησης από το ίδιο το επιμελητήριο και όχι από το κράτος, καθώς και της 
εκπροσώπησης των συμφερόντων του εμπορίου και της βιομηχανίας έναντι του κράτους· το 
επιμελητήριο εγγυάται επιπλέον την εντιμότητα και τις ορθές πρακτικές των τίμιων 
επαγγελματιών. 

Η παράγραφος 2 του IHKG, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο 
δεν αντίκειται συνεπώς ως έχει στο κοινοτικό δίκαιο που διέπει την ελευθερία 
εγκαταστάσεως, στον βαθμό που επιδιώκει να διασφαλίσει την τήρηση των ηθικών και 
δεοντολογικών αρχών, καθώς και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του. Εντούτοις, σε ό,τι 
αφορά τους επιχειρηματίες που δεν είναι εγκατεστημένοι στη Γερμανία και ως εκ τούτου 
παρέχουν υπηρεσίες στη Γερμανία σε καθαρά διασυνοριακή βάση, το Δικαστήριο έκρινε ότι 
η υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο αντίκειται στο άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ 
(απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση C-58/98, Josef Corsten, 
παράγραφος αριθ. 45). 

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των διακρίσεων, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφέρει ότι, εφόσον 
τηρούνται οι ανωτέρω αρχές που ορίστηκαν από το ΔΕΚ, η απόφαση σχετικά με τον τρόπο 
οργάνωσης επαγγελματικών ενώσεων όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και σχετικά με 
τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της εγγραφής σε τέτοιες ενώσεις, εμπίπτει 
πλήρως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η κατάσταση συνεπώς παρουσιάζει διαφορές 
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω δεν μπορεί να συναχθεί ότι η υποχρεωτική εγγραφή στο IHK 
των επαγγελματιών που είναι εγκατεστημένοι στη Γερμανία αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο.


