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Θέμα: Αναφορά 0276/2010, του H. E. v Z, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημά 
του να καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή των ανεξάρτητων επιχειρήσεων 
σε εμπορικά επιμελητήρια

1. Περίληψη της αναφοράς

Η γερμανική νομοθεσία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να είναι μέλη σε εμπορικά επιμελητήρια 
και τους τεχνίτες σε επαγγελματικές ενώσεις, με την καταβολή εισφορών φυσικά. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι αυτή η υποχρέωση είναι μη δημοκρατική και επισημαίνει ότι σε άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφορά σχετίζεται με τη νομοθεσία περί της προσωρινής ρύθμισης των δικαιωμάτων των 
βιομηχανικών και εμπορικών επιμελητηρίων (IHKG). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
υποχρεωτική εγγραφή σε βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια (IHK) νομικών προσώπων, 
τα οποία υπόκεινται σε φόρο επιτηδεύματος και διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην περιφέρεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, βάσει του άρθρου 2 του IHKG, είναι 
αντιδημοκρατική και εισάγει διακρίσεις εις βάρος επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 
στη Γερμανία έναντι επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, στα οποία 
δεν υφίσταται ανάλογη υποχρέωση. 

Διακρίσεις
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Το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ προβλέπει την εφαρμογή της γενικής αρχής περί της απαγόρευσης 
των διακρίσεων στο ειδικό πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος εγκατάστασης. Η ελευθερία 
εγκατάστασης περιλαμβάνει την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων 
«σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεως 
για τους δικούς της υπηκόους». 

Εντούτοις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν 
διαπιστώνει ότι οι γερμανικές διατάξεις σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή στο εμπορικό 
επιμελητήριο εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των γερμανών υπηκόων και των υπηκόων τρίτων 
χωρών ή χρησιμοποιούν κριτήρια τα οποία ενδέχεται να έχουν ανάλογες επιπτώσεις. 

Το γεγονός ότι άλλα κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει καθεστώς υποχρεωτικής εγγραφής σε 
εμπορικά επιμελητήρια δεν έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης 
διακρίσεων στην παρούσα υπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 
αρκετά κράτη μέλη εφαρμόζουν διατάξεις περί υποχρεωτικής εγγραφής σε εμπορικά 
επιμελητήρια (όπως η Αυστρία ή η Ελλάδα).

Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ελευθερία εγκατάστασης δυνάμει του άρθρου 49 της ΣΛΕΕ, η απαίτηση για υποχρεωτική 
καταχώριση ή εγγραφή σε επαγγελματική οργάνωση ή φορέα πρέπει να θεωρείται σύννομη, 
στον βαθμό που επιδιώκει να διασφαλίσει την τήρηση των ηθικών και δεοντολογικών αρχών 
και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών, απαιτήσεις οι οποίες χρήζουν προστασίας (απόφαση 
του Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1983 στην υπόθεση 271/82, Vincent Rodolphe Auer 
κατά Ministère public, σκέψη 18).

Αν και το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο δεν 
συμβιβάζεται με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, δήλωσε κατηγορηματικά ότι τούτο δεν 
ισχύει απαραιτήτως και για την ελευθερία εγκατάστασης (απόφαση του Δικαστηρίου της 
3ης Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση C-58/98, Josef Corsten, σκέψη 45). 

Στη Γερμανία, η υποχρεωτική εγγραφή σε εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, με την 
απαίτηση συμπερίληψης όλων των επαγγελματιών, εξυπηρετεί τον σκοπό της άσκησης 
διοικητικών καθηκόντων στον οικονομικό τομέα μέσω αυτοδιοίκησης από το ίδιο το 
επιμελητήριο και όχι από το κράτος, καθώς και της εκπροσώπησης των συμφερόντων του 
εμπορικού και του βιομηχανικού κλάδου έναντι του κράτους. 

Η υποχρεωτική εγγραφή σε γερμανικό βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών κατά την εγκατάστασή τους στη Γερμανία. 
Λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του Δικαστηρίου, η Επιτροπή δεν έχει κανέναν λόγο 
να θεωρήσει ότι οι γερμανικές διατάξεις συνιστούν αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας 
εγκατάστασης. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι λόγω διατάξεις πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται από το Δικαστήριο και, ως εκ τούτου, συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.


