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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0276/2010 af H.E.v Z, tysk statsborger, om hans anmodning om 
afskaffelse af kravet om selvstændige virksomheders obligatoriske medlemskab af 
handelskamre

1. Sammendrag

Tysk lov gør det obligatorisk for virksomheder at være medlem af handelskamrene og 
håndværkere af de faglige sammenslutninger, naturligvis imod et vederlag. Andrageren anser 
dette for at være udemokratisk og påpeger, at andre EU-medlemsstater ikke har de samme 
bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andragendet vedrører loven om foreløbig regulering af industri- og handelskamrenes 
rettigheder (IHKG). Andrageren hævder, at det obligatoriske medlemskab af IHK for 
juridiske personer, der er omfattet af erhvervsskat og har forretningssted i industri- og 
handelskammerets retsområde på grundlag af § 2 i IHKG, er udemokratisk og 
forskelsbehandler virksomheder i Tyskland i forhold til virksomheder i andre medlemsstater, 
hvor der ikke er en sådan forpligtelse. 

Forskelsbehandling

Med artikel 49 i TEUF gennemføres den generelle bestemmelse om ikkeforskelsbehandling 
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inden for det særlige område etableringsretten. Retten til at etablere sig omfatter retten til at 
indlede og forfølge aktiviteter som selvstændig "på de vilkår, som i etableringslandets 
lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere". 

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, mener den imidlertid ikke, at de 
tyske bestemmelser om obligatorisk medlemskab af handelskammeret behandler en 
medlemsstats statsborgere og statsborgere fra andre lande forskelligt eller anvender kriterier, 
som ville have en tilsvarende virkning. 

Det forhold, at andre medlemsstater ikke har etableret et system med obligatorisk 
medlemskab af et handelskammer, har intet at gøre med anvendelsen af princippet om 
ikkeforskelsbehandling i det foreliggende tilfælde. I denne forbindelse skal det også nævnes, 
at en række medlemsstater har bestemmelser om obligatorisk medlemskab af handelskamre 
(som f.eks. Østrig og Grækenland).

Begrænsninger i etableringsretten

Ifølge EU-Domstolens retspraksis vedrørende etableringsretten, jf. artikel 49 i TEUF, må 
kravet om obligatorisk optagelse i eller medlemskab af en erhvervsorganisation eller et 
erhvervsorgan anses for lovligt, hvis formålet hermed er at skabe garanti for en hæderlig og 
pligtmæssig erhvervsudøvelse samt disciplinært tilsyn med medlemmerne, dvs. 
beskyttelsesværdige interesser (Domstolens dom af 22. september 1983 i sag 271/82, Vincent 
Rodolphe Auer mod anklagemyndigheden, præmis 18).

I det omfang Domstolen har fundet obligatorisk medlemskab af et industri- og 
handelskammer uforeneligt med retten til at levere tjenester, bemærkede den udtrykkeligt, at 
dette ikke gælder etableringsretten (EU-Domstolens dom af 3. oktober 2000 i sag C-58/98, 
Josef Corsten, præmis 45). 

I Tyskland tjener obligatorisk medlemskab af industri- og handelskammeret ved krav om 
optagelse af alle erhvervsdrivende målsætningen om at løse administrative opgaver i 
erhvervssektoren gennem industri- og handelskammerets selvforvaltning i stedet for staten og 
om at repræsentere erhvervslivets interesser over for staten. 

Det obligatoriske medlemskab af det tyske industri- og handelskammer udgør ikke en 
forskelsbehandling af statsborgere fra andre lande i forbindelse med etablering i Tyskland. På 
baggrund af Domstolens retspraksis har Kommissionen endvidere ingen grund til at tro, at de 
tyske bestemmelser udgør en uberettiget begrænsning af etableringsretten. Kommissionen 
mener, at bestemmelserne opfylder de krav, der er fastsat af Domstolen, og således er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen."


