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Temats: Lūgumraksts Nr. 0276/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. E. v Z, 
par viņa lūgumu atcelt prasību neatkarīgām uzņēmējdarbībām par obligātu 
dalību tirdzniecības palātās 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Vācijas tiesību akti uzliek par pienākumu uzņēmējdarbības veicējiem kļūt par tirdzniecības 
palātu biedriem un profesionālo ģilžu amatniekiem, kas, protams, ir par maksu. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šis pienākums ir nedemokrātisks, un norāda, ka citās ES dalībvalstīs 
nav šādu noteikumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksts attiecas uz likumu par rūpniecības un tirdzniecības kameru (IHKG) tiesību 
pagaidu reglamentēšanu. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka to juridisko personu obligāta 
dalība rūpniecības un tirdzniecības kamerā, kuri maksā tirdzniecības nodokli un kuru 
uzņēmējdarbības vieta atrodas kameras jurisdikcijā, pamatojoties uz IHKG 2. pantu, nav 
demokrātiska un diskriminē uzņēmumus Vācijā salīdzinājumā ar uzņēmumiem citās 
dalībvalstīs, kur nepastāv šādas prasības. 

Diskriminācija

Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantā nodrošināta vispārīgo diskriminācijas 
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aizlieguma noteikumu īstenošana tādā konkrētā jomā kā tiesības veikt uzņēmējdarbību. 
Tiesības veikt uzņēmējdarbību ietver tiesības sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām 
personām „ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem paredz tās valsts tiesību 
akti, kurā notiek šī uzņēmējdarbība”. 

Tomēr, ņemot vērā pieejamo informāciju, Komisija neuzskata, ka Vācijas noteikumos par 
obligātu dalību tirdzniecības kamerā pret pilsoņiem un nepilsoņiem būtu atšķirīga attieksme 
vai tiktu izmantoti kritēriji ar līdzīgu ietekmi. 

Tas, ka citas dalībvalstis nav ieviesušas sistēmu par obligātu dalību tirdzniecības kamerā, 
konkrētajā lietā nav saistīts ar diskriminācijas aizlieguma piemērošanu. Šajā ziņā jāteic, ka 
vairākās dalībvalstīs pastāv noteikumi attiecībā uz obligātu dalību tirdzniecības kamerās 
(piemēram, Austrijā un Grieķijā).

Ierobežojumi brīvībai veikt uzņēmējdarbību

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas tiesu praksi attiecībā uz LESD līguma 49. pantā minēto 
brīvību veikt uzņēmējdarbību prasība obligāti reģistrēties vai iestāties profesionālā 
organizācijā vai apvienībā jāuzskata par likumīgu, jo tā ir saskaņā ar morāles un ētikas 
principiem un ar tās īstenošanu tiecas nodrošināt dalībnieku disciplināro kontroli, t. i., 
prasības, kas ir aizsargājamas (Tiesas 1983. gada 22. septembra spriedums lietā 271/82, 
Ministère public pret Vincent Rodolphe Auer, 18. punkts).

Tā kā Tiesa obligātu dalību kamerā ir atzinusi par nesavienojamu ar brīvību sniegt 
pakalpojumus, tā skaidri norādīja, ka tas neattiecas uz brīvību veikt uzņēmējdarbību (Tiesas 
2000. gada 3. oktobra spriedums lietā C-58/98, Josef Corsten, 45. punkts). 

Vācijā obligāta dalība rūpniecības un tirdzniecības kamerā, pieprasot visu profesionālās 
darbības veicēju iekļaušanu, ir to ekonomikas nozarē īstenoto administratīvo uzdevumu 
mērķis, ko valsts vietā veic kameras pašpārvalde, kas arī pārstāv tirdzniecības un rūpniecības 
intereses attiecībās ar valsti. 

Obligāta dalība Vācijas rūpniecības un tirdzniecības kamerā nav diskriminācija pret 
nepilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību Vācijā. Ņemot vērā Tiesas praksi, Komisijai vairs nav 
iemesla uzskatīt, ka Vācijas noteikumi nepamatoti ierobežo brīvību veikt uzņēmējdarbību. 
Komisija uzskata, ka minētie noteikumi atbilst Tiesas noteiktajām prasībām un tādējādi ir 
atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


