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Temats: Lūgumraksts Nr. 0470/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais U.P., par 
obligāto dalību Tirdzniecības un rūpniecības kamerā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, darbuzņēmējs no Vācijas, iebilst pret obligāto dalību Tirdzniecības 
un rūpniecības kamerā un vēlas zināt, vai citās ES valstīs ir līdzīga situācija, viņa mērķis ir 
nodrošināt vienādu attieksmi pret darbuzņēmējiem visā ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksts attiecas uz pašnodarbinātās personas obligāto dalību Vācijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamerā (IHK).

Lūgumraksta iesniedzējs ir reģistrēts Vācijā un apgalvo, ka obligātā dalība IHK ierobežo viņa
uzņēmējdarbības tiesības. Viņš to uzskata arī par diskriminējošu, norādot, ka dažās ES valstīs 
dalība tirdzniecības un rūpniecības kamerā vai līdzīgā organizācijā ir brīvprātīga.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Attiecībā uz uzņēmējdarbības tiesību ierobežošanas pārkāpumu Komisija var sniegt 
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komentārus par to tikai no Kopienas tiesību aktu viedokļa.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas Tiesas (EKT) tiesu praksi attiecībā uz EK līguma 43. pantā 
minēto brīvību veikt uzņēmējdarbību prasība obligāti reģistrēties vai iestāties profesionālā 
organizācijā vai apvienībā jāuzskata par likumīgu, ja tā ir saskaņā ar morāles un ētikas 
principiem un dalībnieku disciplināro kontroli, prasības, kas ir aizsargājamas (Eiropas 
Kopienu Tiesas 1983. gada 22. septembra spriedums lietā 271/82, Ministère public pret 
Vincent Rodolphe Auer, 18. punkts).

Saskaņā ar IHKG 1. punktu obligāta dalība rūpniecības un tirdzniecības kamerā, pieprasot 
visu profesionālās darbības veicēju iekļaušanu, ir ekonomikas nozarē īstenoto administratīvo 
uzdevumu mērķis kameras pašpārvaldes veidā valsts vietā, kā arī pārstāv tirdzniecības un 
rūpniecības intereses attiecībās ar valsti; turklāt kamera garantē godīgu profesionālās darbības 
veicēju aizstāvību un labu praksi.

IHKG 2. punkts, kurā aprakstīta obligātā dalība kamerā, tādējādi nav tik nesavienojams ar 
Kopienas tiesību aktu, ar kuru nosaka brīvību veikt uzņēmējdarbību, ievērojot morāles un 
ētikas principus un dalībnieku disciplināro kontroli. Tomēr attiecībā uz uzņēmējiem, kas nav 
reģistrēti Vācijā un tādēļ sniedz pakalpojumus Vācijā vienīgi uz pārrobežu sadarbības pamata, 
Tiesa nosaka obligāto dalību kamerā par neatbilstošu EK līguma 49. pantam (Eiropas 
Kopienu Tiesas 2000. gada 3. oktobra spriedums lietā C-58/98, Josef Corsten, 45. punkts).

Attiecībā uz diskriminācijas jautājumu Komisija vēlētos norādīt, ka, ja vien tiek ievēroti 
iepriekš EKT noteiktie principi, dalībvalsts var pilnībā izlemt par to, kādas uzņēmējdarbības 
apvienības izveidot, piemēram, tirdzniecības kameras, ieskaitot dalības veidu šajās apvienībās 
— obligātu vai brīvprātīgu. Tādēļ situācija ir atšķirīga visā ES.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, nevar teikt, ka obligāta Vācijā reģistrētu profesionālās darbības 
veicēju dalība IFK ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem.”


