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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0470/2009 dėl privalomos narystės Prekybos ir pramonės 
rūmuose, kurią pateikė Vokietijos pilietis U. P. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, tiekėjas iš Vokietijos, prieštarauja privalomai narystei prekybos ir 
pramonės rūmuose ir nori žinoti, ar ir kitose ES valstybėse narėse padėtis tokia pati, o jo 
tikslas – užtikrinti vienodą tiekėjų traktavimą visoje ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticija susijusi su privaloma savarankiškai dirbančių asmenų naryste Vokietijos prekybos 
rūmuose (IHK).

Peticijos pateikėjas yra įsisteigęs Vokietijoje ir teigia, kad narystės prekybos rūmuose 
prievolė riboja jo įmonės teisių įgyvendinimą. Jis taip pat mano, kad tai diskriminacija, nes 
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keliose kitose ES valstybėse narėse narystė prekybos rūmuose ar panašiose asociacijose yra 
savanoriška.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Kalbėdama apie tariamą įmonės teisių įgyvendinimo apribojimą, Komisija gali tai 
pakomentuoti tik Bendrijos teisės požiūriu. 

Vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktika, susijusia su įsisteigimo laisve, 
įtvirtinta EB sutarties 43 straipsnyje, privalomos registracijos ar narystės profesinėje 
organizacijoje ar institucijoje reikalavimas turi būti laikomas teisėtu, jei tos organizacijos ar 
institucijos siekia užtikrinti, kad būtų laikomasi moralės ir etikos principų, ir narių drausminę 
kontrolę, tai reikalavimai, kurie yra saugotini (1983 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo 
sprendimas byloje Ministère public prieš Vincent Rodolphe Auer, 271/82, 18 punktas).

Pagal IHKG 1 dalį privaloma narystė prekybos ir pramonės rūmuose ir reikalavimas įtraukti 
visus specialistus yra naudingi siekiant vykdyti administracines užduotis ekonomikos 
sektoriuje įgyvendinant rūmų savivaldą, o ne valstybės vykdomą valdymą, taip pat siekiant 
atstovauti prekybos ir pramonės interesams valstybės atžvilgiu; bet to, rūmai užtikrina 
sąžiningų specialistų padorumą ir gerąją patirtį. 

Taigi IHKG 2 dalis, kurioje nustatoma privaloma narystė rūmuose, nėra nesuderinama su 
Bendrijos teise, reglamentuojančia įsisteigimo laisvę, jei tik siekiama užtikrinti narių moralės 
ir etikos principų laikymąsi ir drausminę kontrolę. Tačiau kalbėdamas apie verslininkus, kurie 
įsisteigę ne Vokietijoje ir todėl Vokietijoje teikia tik tarptautines paslaugas, Teismas mano, 
kad privaloma narystė rūmuose nesuderinama su EB sutarties 49 straipsniu (2000 m. spalio 
3 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Josef Corsten, C-58/98, 45 punktas). 

Dėl diskriminacijos klausimo Komisija norėtų pasakyti, kad, jei tik laikomasi ETT nustatytų 
minėtų principų, nuspręsti, kaip turi būti sudaromos verslo asociacijos, pvz., prekybos rūmai, 
ir tai, ar narystė tose asociacijose turėtų būti privaloma, ar tik savanoriška, yra tik valstybių 
narių kompetencijos sritis. Todėl padėtis visose ES valstybėse narėse skiriasi.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, negalima daryti išvados, kad privaloma Vokietijoje 
įsisteigusių specialistų narystė IHK prieštarauja Bendrijos teisei.“


