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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0470/2009, którą złożył U.P. (Niemcy) w sprawie obowiązkowego 
członkostwa w Izbie Handlowo-Przemysłowej

1. Streszczenie petycji

Autor petycji, przedsiębiorca prowadzący działalność w Niemczech, sprzeciwia 
się obowiązkowemu członkostwu w Izbie Handlowo-Przemysłowej i pragnie dowiedzieć się, 
czy podobne wymogi istnieją w innych państwach członkowskich. Jego zamiarem jest 
zapewnienie równego traktowania przedsiębiorców w całej UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Przedmiotem petycji jest obowiązek członkostwa osób prowadzących działalność 
gospodarczą w niemieckiej Izbie Handlowej (IHK).

Składający petycję, który prowadzi przedsiębiorstwo z siedzibą w Niemczech, twierdzi, 
że obowiązkowa przynależność do IHK ogranicza go w wykonywaniu praw przysługujących 
mu jako przedsiębiorcy. Obowiązek ten uważa za przejaw dyskryminacji, zważywszy,
że w innych państwach członkowskich UE członkostwo w izbach handlowych
lub pokrewnych stowarzyszeniach jest dobrowolne.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Odnośnie do domniemanego ograniczenia wykonywania praw przysługujących 
przedsiębiorcom Komisja może odnieść się do tej kwestii wyłącznie z punktu widzenia prawa 
wspólnotowego.

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie 
swobody przedsiębiorczości zapisanej w art. 43 traktatu WE wymóg obowiązkowej rejestracji 
lub członkostwa w organizacji zawodowej należy postrzegać jako zgodny z prawem,
w zakresie, w jakim wymóg ten ma na celu zapewnienie przestrzegania zasad moralnych
i etycznych oraz kontroli dyscyplinarnej członków, który to cel zasługuje na ochronę (wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 września 1983 r. w sprawie 271/82, Vincent Rodolphe 
Auer przeciwko Ministère public, pkt 18).

Zgodnie z ust. 1 IHKG obowiązek członkostwa w Izbie Przemysłowo-Handlowej, 
spoczywający na każdym przedsiębiorcy, służy wypełnianiu zadań administracyjnych
w sprawach gospodarczych w sposób samorządny przez izbę w miejsce państwa, jak również 
reprezentowaniu przed państwem interesów branż handlu i przemysłu; izba gwarantuje 
ponadto etyczne postępowanie, stosowanie dobrych praktyk i uczciwość ze strony 
przedsiębiorców.

Ust. 2 IHKG, w którym mowa o obowiązkowym członkostwie w izbie, sam w sobie nie jest 
więc niezgodny z przepisami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie do swobody 
przedsiębiorczości, w zakresie, w jakim ustęp ten ma na celu zapewnienie przestrzegania 
zasad moralnych i etycznych oraz kontroli dyscyplinarnej członków. Niemniej jednak
odnośnie do przedsiębiorstw, których siedziba nie mieści się w Niemczech i które w związku
z tym świadczą usługi w Niemczech jedynie w wymiarze transgranicznym, Trybunał uznał 
obowiązek członkostwa w izbie za sprzeczny z art. 49 traktatu WE (wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 3 października 2000 r. w sprawie C-58/98, Josef Corsten, pkt 45).

Odnośnie do kwestii dyskryminacji Komisja oznajmia, że decyzja co do sposobu organizacji 
stowarzyszeń zawodowych takich jak izby handlowe, w tym charakteru członkostwa w tych 
stowarzyszeniach (obowiązkowego bądź dobrowolnego), pod warunkiem przestrzegania 
ww. zasad określonych przez ETS, leży w całkowitej gestii państw członkowskich. Sytuacja
w UE jest więc w tym zakresie zróżnicowana.

Wniosek

W świetle powyższego nie można stwierdzić, że obowiązek członkostwa w IHK 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w Niemczech jest 
sprzeczny z prawem wspólnotowym.


