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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0276/2010 dėl peticijos pateikėjo prašymo panaikinti 
nepriklausomų įmonių privalomą narystę prekybos rūmuose, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis H. E. v Z 

1. Peticijos santrauka

Vokietijos teisės aktais įmonės įpareigojamos tapti prekybos rūmų ir amatų profesinių gildijų 
narėmis (be abejo, mokant nario mokestį). Peticijos pateikėjas mano, kad tai nedemokratiška, 
ir pažymi, kad kitose ES valstybėse narėse tokie reikalavimai netaikomi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticija susijusi su įstatymu dėl laikino pramonės ir prekybos rūmų teisių reguliavimo (vok. 
Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern, IHKG).  
Peticijos pateikėjas teigia, kad juridinių asmenų, mokančių prekybos mokestį ir vykdančių 
verslą teisinėje rūmų teritorijoje, pagal IHKG 2 straipsnį privaloma narystė pramonės ir 
prekybos rūmuose yra nedemokratiška ir diskriminuoja Vokietijos įmones kitų valstybių 
narių, kuriose tokia prievolė netaikoma, įmonių atžvilgiu. 

Diskriminacija

SESV 49 straipsnyje įtvirtinama bendrosios nediskriminavimo nuostatos įgyvendinimo tvarka 
specialiu įsisteigimo laisvės atveju. Įsisteigimo laisvė apima ir teisę imtis savarankiškai 
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dirbančių asmenų veiklos bei ja verstis „tomis pačiomis sąlygomis, kurios įsisteigimo šalies 
teisės aktuose yra nustatytos jos pačios subjektams“. 

Komisija, remdamasi turima informacija, vis dėlto nemano, kad pagal Vokietijoje taikomas 
nuostatas dėl privalomos narystės prekybos rūmuose valstybės piliečiai ir nepiliečiai 
traktuojami skirtingai arba kad taikomi panašų poveikį galintys turėti kriterijai. 

Tai, kad kitose valstybėse narėse nėra įdiegta privalomos narystės prekybos rūmuose sistema, 
šiuo konkrečiu atveju neturi jokios įtakos nediskriminavimo principo taikymui. Šiuo atžvilgiu 
taip pat pažymėtina, kad kai kuriose valstybėse narėse galioja privalomos narystės prekybos 
rūmuose taisyklės (pavyzdžiui, Austrijoje ar Graikijoje).

Įsisteigimo laisvės apribojimas

Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika dėl įsisteigimo laisvės pagal SESV 
49 straipsnį, reikalavimas privalomai įsiregistruoti profesinėje organizacijoje ar tapti tokios 
organizacijos ar institucijos nariu turi būti laikomas teisėtu, jei taip siekiama užtikrinti 
moralinių ir etinių principų laikymąsi ir narių disciplinos kontrolę, – tai reikalavimai, kurios 
verta apsaugoti (1983 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. 271/82, 
Ministère public prieš Vincent Rodolphe Auer, 18 punktas).

Nors Teismas nusprendė, kad privaloma narystė rūmuose yra nesuderinama su laisve teikti 
paslaugas, buvo aiškiai pažymėta, kad įsisteigimo laisvei tai netaikytina (2000 m. spalio 3 d. 
Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-58/98, Josef Corsten, 45 punktas). 

Vokietijoje privalomos narystės pramonės ir prekybos rūmuose, kai reikalaujama į juos 
įtraukti visus veiklą vykdančius asmenis, tikslas – administruoti ekonomikos sektorių per 
rūmų savivaldą, o ne per valstybę, taip pat atstovauti prekybos ir pramonės interesams 
valstybės atžvilgiu. 

Privaloma naryste Vokietijos pramonės ir prekybos rūmuose nediskriminuojami Vokietijoje 
besisteigiantys nepiliečiai. Komisija, remdamasi Teismo praktika, neturi pagrindo manyti, kad 
Vokietijoje taikomos taisyklės yra nepagrįstas įsisteigimo laisvės apribojimas. Komisija 
mano, kad šios taisyklės atitinka Teismo nustatytus reikalavimus ir todėl atitinka Europos 
Sąjungos teisę.“


