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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0276/2010, внесена от H.E.v Z, с германско гражданство, 
относно искането му за премахване на задължителното членство на 
независимите предприятия в търговски палати

1. Резюме на петицията

Германското законодателство задължава предприятията да членуват в търговски 
палати, а занаятчиите − в професионални гилдии, като разбира се плащат членски внос 
за това. Според вносителя на петицията това задължение е недемократично и той 
посочва, че в други държави-членки на ЕС не съществуват подобни разпоредби.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петицията е свързана със закона за условната регламентация на правата на търговските 
и промишлените палати (IHKG). Вносителят твърди, че задължението за членство в 
IHK на юридическите лица, които следва да заплащат търговски данък и да поддържат 
своята търговска дейност в рамките на юридическия обхват на търговската палата, 
съгласно член 2 от IHKG, е недемократично и дискриминационно спрямо предприятия 
в Германия, в сравнение с положението на предприятията в други държави-членки, 
където не съществува подобно задължение.

Дискриминация



PE452.728v01-00 2/2 CM\838853BG.doc

BG

Член 49 от Договора за функционирането на ЕС предвижда прилагането на общото 
изискване за недискриминация в специалната сфера на правото на установяване.
Свободата на установяване включва правото на достъп и упражняване на дейност като 
самостоятелно заето лице „при условията, определени от правото на държавата, където 
се извършва установяването за нейните собствени граждани“.

Предвид информацията, с която разполага, Комисията не счита, че германските 
изисквания за задължително членство в търговска палата третират германските и 
чуждите граждани по различен начин, нито пък че се прилагат критерии, които биха 
довели до подобен ефект.

Фактът, че други държави-членки не са въвели система за задължително членство в 
търговска палата няма отношение към прилагането на принципа за недискриминация в 
конкретния случай. В тази връзка следва да бъде посочено също, че редица държави-
членки имат изисквания за задължително членство в търговски палати (напр. Австрия и 
Гърция).

Ограничаване на свободата на установяване

Според съдебната практика на Съда на Европейския съюз относно свободата на 
установяване съгласно член 49 от ДФЕС, изискването за задължителна регистрация или 
членство в професионална организация или орган трябва да бъде разглеждано като 
законно, доколкото целта му е осигуряване на спазването на морални и етични 
принципи и дисциплинарен контрол на членовете, изисквания, които заслужават да 
бъдат защитавани (решение на Съда от 22 септември 1983 г. по Дело 271/82, Ministère 
public срещу Vincent Rodolphe Auer, параграф № 18).

Доколкото Съдът е постановил, че задължителното членство в търговска палата е 
несъвместимо със свободата на предоставяне на услуги, той изрично е указал, че това 
не се отнася за свободата на установяване (решение на Съда от 3 октомври 2000 г. по 
Дело C-58/98, Josef Corsten, параграф № 45). 

В Германия задължителното членство в търговско-промишлената палата, изискващо 
включване на всички професионалисти, е създадено с цел осигуряване на 
самоуправление по отношение на административни задачи в икономическия сектор, 
осъществявано от палатата, вместо от държавата, както и с цел представляване на 
интересите на търговския и промишления сектор пред държавата. 

Задължителното членство в Германската търговско-промишлена палата не е 
дискриминационно спрямо чуждите граждани, които се установяват в Германия.
Предвид практиката на Съда, Комисията няма основания да счита, че германските 
правила представляват неоправдано ограничаване на свободата на установяване. 
Комисията е на мнение, че правилата са съобразени с изискванията, определени от 
Съда, и следователно са в съответствие с правото на Европейския съюз.


