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Dotyczy: Petycji 0276/2010,którą złożył H.E.vZ. (Niemcy) w sprawie żądania zniesienia 
obowiązkowego członkostwa niezależnych przedsiębiorstw w izbach 
handlowych

1. Streszczenie petycji

Niemieckie prawo zobowiązuje przedsiębiorstwa do członkostwa w izbach handlowych, 
a rzemieślników w cechach, co oczywiście wiąże się z płaceniem składek. Składający petycję 
uznaje ten obowiązek za niedemokratyczny i zwraca uwagę na to, że w innych państwach 
członkowskich nie obowiązują takie przepisy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

W przedmiotowej petycji poruszono kwestię prawa dotyczącego tymczasowych uregulowań 
odnoszących się do izb handlowych i przemysłowych (IHKG). Składający petycję twierdzi, 
że obowiązek członkostwa w izbach przemysłowo-handlowych nałożony na osoby prawne, 
które opłacają podatki handlowe i których siedziba znajduje się w obszarze prawnym danej 
izby zgodnie z § 2 IHKG, jest niedemokratyczny i dyskryminuje przedsiębiorstwa niemieckie 
w porównaniu z przedsiębiorstwami w innych państwach członkowskich, gdzie nie ma 
takiego obowiązku. 

Dyskryminacja
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W art. 49 TFUE wyrażono konieczność wdrożenia ogólnych przepisów w zakresie 
niedyskryminacji w szczególnej dziedzinie prawa przedsiębiorczości. Swoboda 
przedsiębiorczości obejmuje prawo do podejmowania i wykonywania działalności 
prowadzonej na własny rachunek „na warunkach określonych przez ustawodawstwo państwa 
przyjmującego dla własnych obywateli”. 

W oparciu o dostępne informacje Komisja nie stwierdza jednak, aby na mocy niemieckich 
przepisów dotyczących obowiązkowego członkostwa w izbie handlowej obywateli niemieckich 
i cudzoziemców traktowano odmiennie lub określano kryteria, które wywoływałyby podobny 
efekt. 

To, że inne państwa członkowskie nie ustanowiły systemu obowiązkowego członkostwa w izbie 
handlowej, nie ma żadnego wpływu na stosowanie zasady niedyskryminacji w przedmiotowej 
sprawie. W tym kontekście należy też dodać, że w wielu państwach członkowskich istnieją 
przepisy dotyczące obowiązkowego członkostwa w izbach handlowych (na przykład w Austrii 
lub Grecji).

Ograniczenie swobody przedsiębiorczości

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie swobody 
przedsiębiorczości na mocy art. 49 TFUE wymóg obowiązkowej rejestracji lub członkostwa 
w organizacji zawodowej należy uznać za zgodny z prawem, jako że ma on na celu 
zapewnienie przestrzegania zasad moralnych i etycznych oraz dyscyplinarnej kontroli 
członków – wymogów, które warto chronić (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
22 września 1983 r. w sprawie 271/82, Vincent Rodolphe Auer przeciwko Ministère public, 
pkt 18).

W wydanym orzeczeniu, w którym Trybunał orzekł, że obowiązkowe członkostwo w izbie 
jest niezgodne ze swobodą świadczenia usług, wyraźnie zauważono, że nie ma to 
zastosowania do swobody przedsiębiorczości (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 
października 2000 r. w sprawie C-58/98, Josef Corsten, pkt 45). 

W Niemczech obowiązkowe członkostwo w izbie przemysłowo-handlowej, które obejmuje 
wszystkie osoby wykonujące działalność gospodarczą, ma na celu wykonywanie zadań 
administracyjnych w sektorze gospodarczym przez samorząd izby, a nie państwo, oraz 
reprezentowanie interesów sektora handlowego i przemysłowego wobec państwa. 

Obowiązkowe członkostwo w niemieckiej izbie przemysłowo-handlowej nie dyskryminuje 
obcokrajowców zakładających swoje przedsiębiorstwa w Niemczech. Biorąc pod uwagę 
orzecznictwo Trybunału, Komisja nie ma powodu, aby twierdzić, że niemieckie przepisy 
stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobody przedsiębiorczości. Komisja stwierdza, że 
przedmiotowe przepisy spełniają wymagania określone przez Trybunał, a tym samym są też 
zgodne z prawem Unii Europejskiej.


