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kereskedelmi és ipari kamarai tagságról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója, aki németországi építési vállalkozó, tiltakozik a kereskedelmi és ipari 
kamara kötelező tagsága ellen, és tájékozódni szeretne arról, hogy a többi uniós országban is 
hasonló-e a helyzet, azzal a céllal, hogy az építési vállalkozók számára egyenlő bánásmódot 
biztosítsanak EU-szerte.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció

A petíció az önálló vállalkozók Német Kereskedelmi és Iparkamarában (IHK) való kötelező 
tagságával foglalkozik.
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A petíció benyújtójának székhelye Németországban van, és azt állítja, hogy a kötelező IHK-
tagság korlátozza vállalkozási jogainak gyakorlását. Emellett megkülönböztető jellegűnek 
tartja, hogy néhány más uniós államban a kereskedelmi kamarákban vagy hasonló 
szervezetekben való tagság önkéntes alapon valósul meg.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Ami a vállalkozási jogok gyakorlásának állítólagos korlátozását illeti, ahhoz a Bizottság 
kizárólag a közösségi jog szempontjából fűzhet megjegyzéseket. 

Az Európai Bíróságnak (EB) az EK-Szerződés 43. cikkében rögzített szabad letelepedéssel 
kapcsolatos ítélkezési gyakorlata értelmében egy szakmai szervezetnél vagy szervnél történő 
kötelező regisztráció vagy az abban való kötelező tagság követelménye jogszerűnek 
tekintendő, amennyiben célja az erkölcsi és etikai normák tiszteletben tartásának, valamint a 
tagok fegyelmi kérdésekben történő felügyeletének biztosítása, amely követelmények 
védelmet érdemelnek (az Európai Bíróság által a 271/82. sz. Ministère public kontra Vincent 
Rodolphe Auer ügyben 1983. szeptember 22-én hozott ítélet, 18. bekezdés).

Az IHKG (1) bekezdése értelmében a kereskedelmi és iparkamarában való kötelező tagság 
azáltal, hogy előírja valamennyi szakmai tevékenységet végző személy részvételét, azt a célt 
szolgálja, hogy a gazdasági ágazatban az igazgatási feladatok ellátása az állam helyett a 
függetlenül eljáró kamarára háruljon, valamint hogy megvalósuljon a kereskedelem és az ipar 
érdekeinek képviselete az állam irányába. Ezen felül a kamara garantálja a becsületes 
szakemberek tisztességes és helyes gyakorlatait. 

Az IHKG (2) bekezdése, amely előírja egy kamarában vállalt kötelező tagságot, ily módon 
mint olyan nem összeegyeztethetetlen a letelepedés szabadságára irányadó közösségi joggal, 
amennyiben az erkölcsi és etikai normák tiszteletben tartásának, valamint a tagok fegyelmi 
kérdésekben történő felügyeletének biztosítására törekszik. Ugyanakkor azon vállalkozók 
tekintetében, akik nem Németországban rendelkeznek székhellyel, így pusztán határokon 
átnyúló jelleggel nyújtanak szolgáltatásokat Németországban, a Bíróság úgy határozott, hogy 
egy kamarában való kötelező tagság összeegyeztethetetlen az EK-Szerződés 49. cikkével (az 
Európai Bíróság által a C-58/98. sz. Josef Corsten ügyben 2000. október 3-án hozott ítélet, 45. 
bekezdés). 

Ami a megkülönböztetés kérdését illeti, a Bizottság arra kíván rámutatni, hogy amennyiben az 
Európai Bíróság által meghatározott, fent említett elveket tiszteletben tartják, teljes mértékben 
a tagállamok hatáskörét képezi annak eldöntése, hogy miként alakítják ki üzleti 
szervezeteiket, mint például a kereskedelmi kamarákat, ideértve annak mérlegelését is, hogy a 
szóban forgó szervezetekben való tagság kötelező vagy önkéntes alapon működjön-e. 
Következésképpen a helyzet EU-szerte eltér.

Következtetés

A fentiek fényében nem vonható le az a következtetés, miszerint a németországi székhellyel 
rendelkező, szakmai tevékenységet folytató személyek kötelező IHK-tagsága ellentétes a 
közösségi joggal.


