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kéréséről

1. A petíció összefoglalása

A német jog arra kötelezi a vállalkozásokat és mesterembereket, hogy kereskedelmi 
kamarákban, illetve ipartestületekben szerezzenek tagságot, természetesen tagsági díj 
ellenében. A petíció benyújtója szerint a szóban forgó kötelezettség nem demokratikus, és 
rávilágít arra, hogy más uniós tagállamok nem fogadtak el hasonló rendelkezéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció a kereskedelmi és az iparkamara jogainak átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel 
(IHKG) kapcsolatos. A petíció benyújtójának állítása szerint az iparűzési adó hatálya alá 
tartozó és a kamara joghatósága szerinti területen telephellyel rendelkező jogi személyeknek 
az IHKG 2. §-án alapuló kötelező kamarai tagsága nem demokratikus és megkülönböztetést 
jelent a németországi vállalkozásokra nézve a más olyan tagállamokban található 
vállalkozásokkal szemben, ahol nem létezik ilyen kötelezettség. 

Hátrányos megkülönböztetés
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Az EUMSz. 49. cikke előírja a hátrányos megkülönböztetés általános tilalmának alkalmazását 
a letelepedés szabadságának különös területén. A letelepedés szabadsága magában foglalja a 
jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására „a 
letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint”. 

A rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság ugyanakkor úgy látja, hogy a 
kereskedelmi kamarában való kötelező tagságra vonatkozó német szabályok nem kezelik 
másként az érintett tagállami jogalanyokat a külföldi jogalanyokkal szemben, vagy 
alkalmaznak esetlegesen ehhez hasonló hatással bíró szempontokat. 

A megkülönböztetésmentesség elvének ebben az ügyben történő alkalmazása szempontjából 
nincs jelentősége annak, hogy más tagállamok nem hoztak létre a kötelező kereskedelmi 
kamarai tagságra vonatkozó rendszert. E tekintetben meg kell még említeni, hogy számos 
tagállamban létezik a kötelező kereskedelmi kamarai tagságra vonatkozó szabályozás (például 
Ausztriában és Görögországban).

A letelepedés szabadságának korlátozása

Az Európai Unió Bíróságának az EUMSz. 49. cikke szerinti letelepedés szabadságára 
vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján jogszerűnek kell tekinteni a valamely szakmai 
szervezetnél vagy szervnél történő kötelező nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményt, 
vagy az említett szervezetekben való tagságot, amennyiben ezek olyan védelemre érdemes 
követelményeket hivatottak szolgálni mint az erkölcsi és etikai elvek betartása, valamint a 
tagok feletti fegyelmi jogkör gyakorlása (a 271/82. sz., Ministère public against Vincent 
Rodolphe Auer ügyben 1983. szeptember 22-én hozott ítélet 18. pontja).

A Bíróság ugyan összeegyeztethetetlennek tartotta a kötelező kamarai tagságot a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával, azonban kifejezetten hozzátette, hogy ez nem alkalmazható 
a letelepedés szabadsága esetén (a C-58/98. sz., Josef Corsten ügyben 2000. október 3-án 
hozott ítélet 45. pontja). 

Németországban a kötelező kereskedelmi és iparkamarai tagság – valamennyi szakember 
bevonásának előírásával – azt a célt szolgálja, hogy a gazdasági ágazatban az állam helyett a 
kamarán keresztüli önkormányzással végezzék az igazgatási feladatokat, valamint hogy a 
kamara képviselje a kereskedelmi és ipari érdekeket az állammal szemben. 

A német kereskedelmi és iparkamarában való kötelező tagság nem jelent hátrányos 
megkülönböztetést a külföldiekkel szemben a Németországban való letelepedés során. A 
Bíróság esetjogának fényében a Bizottság nem rendelkezik olyan érvvel, amely azt mutatná, 
hogy a német szabályok a letelepedés szabadságának nem igazolható korlátozását képezik. A 
Bizottság véleménye szerint a szabályok megfelelnek a Bíróság által meghatározott 
követelményeknek, és ezért összhangban állnak az uniós joggal.


