
CM\792290RO.doc PE429.653v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0470/2009, adresată de U.P., de cetățenie germană, privind statutul 
obligatoriu de membru al Camerei de Comerț și Industrie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, contractor din Germania, contestă statutul obligatoriu de membru al Camerei de 
Comerț și Industrie și dorește să știe dacă această situație se regăsește și în celelalte state 
membre ale UE, scopul său fiind acela de a asigura tratamentul egal al contractorilor în 
întreaga Uniune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiția

Petiția se referă la statutul obligatoriu de membru al persoanelor care desfășoară o activitate 
independentă în cadrul Camerei de Comerț din Germania (IHK).

Petiționarul este stabilit în Germania și susține că statutul obligatoriu de membru al IHK îi 
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limitează exercitarea drepturilor antreprenoriale. El consideră acest lucru ca fiind 
discriminatoriu având în vedere că în alte țări ale UE afilierea la camere de comerț sau 
asociații similare este voluntară.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

În ceea ce privește presupusa limitare a exercitării drepturilor antreprenoriale, Comisia poate 
să prezinte observații doar din perspectiva dreptului comunitar.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție (CEJ) referitoare la libertatea de 
stabilire consacrată la articolul 43 din Tratatul CE, cerința privind înscrierea sau afilierea 
obligatorie la o organizație sau organism profesional trebuie să fie considerată legală, în 
măsura în care aceasta vizează garantarea moralității și respectarea principiilor deontologice, 
precum și controlul disciplinar al membrilor, respectiv a cerințelor care sunt demne de 
protecție (Hotărârea Curții de Justiție din 22 septembrie 1983 în cauza 271/82, Ministère 
public împotriva Vincent Rodolphe Auer, punctul nr. 18).

Conform articolului 1 din Statutul IHK, (Statutul Camerei de Comerț și Industrie), afilierea 
obligatorie la camera de comerț și industrie prin impunerea înscrierii tuturor profesioniștilor 
are drept scop exercitarea sarcinilor administrative în sectorul economic prin intermediul 
autoguvernării de către cameră, și nu de către stat, precum și reprezentarea intereselor 
comerțului și industriei vizavi de stat; în plus, camera garantează moralitatea și buna practică 
a profesioniștilor onești.

Articolul 2 din Statutul IHK, care prevede înscrierea obligatorie într-o cameră, nu este în sine 
incompatibil cu dreptul comunitar care guvernează libertatea de stabilire în măsura în care 
acesta vizează garantarea moralității și respectarea principiilor deontologice, precum și 
controlul disciplinar al membrilor. Cu toate acestea, în ceea ce privește antreprenorii care nu 
sunt stabiliți în Germania și, prin urmare, prestează servicii în Germania doar pe o bază 
transfrontalieră, Curtea a statuat că o afiliere obligatorie la o cameră este incompatibilă cu 
articolul 49 din Tratatul CE (Hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2000 în cauza C-
58/98, Josef Corsten, punctul nr. 45).

În ceea ce privește problema discriminării, Comisia dorește să precizeze că, atât timp cât sunt 
respectate principiile de mai sus stabilite de CEJ, este de competența exclusivă a statelor 
membre să decidă asupra modului în care sunt concepute asociațiile de afaceri, cum ar fi
camerele de comerț, inclusiv asupra afilierii obligatorii sau voluntare la aceste asociații. Prin 
urmare, situația variază de la un stat membru la altul.

Concluzie

În lumina celor menționate mai sus, nu se poate concluziona că afilierea obligatorie la IHK a 
profesioniștilor stabiliți în Germania este contrară legislației comunitare.


