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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0276/2010, adresată de H.E.v Z, de cetățenie germană, privind 
cererea sa de eliminare a obligativității impuse asupra întreprinderilor 
independente de a face parte din camerele de comerț

1. Rezumatul petiției

Legile germane obligă întreprinderile să fie membre ale camerelor de comerț și ale 
organizațiilor profesionale ale artizanilor, bineînțeles, pe baza plății unei taxe. Petiționarul 
consideră că această obligație nu este democratică și subliniază faptul că alte state membre ale 
Uniunii Europene nu au aceleași dispoziții.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiția se referă la legislația privind reglementarea provizorie a drepturilor camerelor de 
industrie și comerț (IHKG). Petiționarul susține că afilierea obligatorie la IHK a persoanelor 
juridice care sunt obligate să plătească impozit comercial și să dispună de un sediu comercial 
în spațiul judiciar al camerei, în conformitate cu articolul 2 din IHKG, este nedemocratică și 
discriminează întreprinderile din Germania în raport cu întreprinderile din alte state membre 
în care această obligație nu există.

Discriminarea

Articolul 49 TFUE asigură punerea în aplicare a dispoziției generale privind nediscriminarea 



PE452.728v01-00 2/2 CM\838853RO.doc

RO

în domeniul particular al dreptului de stabilire. Libertatea de stabilire include dreptul de a 
iniția și de a desfășura activități independente, „în condițiile definite pentru resortisanții 
proprii de legislația țării de stabilire”. 

Conform informațiilor de care dispune, Comisia nu a ajuns totuși la concluzia că legile 
germane privind afilierea obligatorie la camera de comerț tratează resortisanții și 
neresortisanții în mod diferit sau aplică criterii care ar avea un efect similar. 

Faptul că alte state membre nu au instituit un sistem de afiliere obligatorie la o cameră de 
comerț nu are relevanță pentru aplicarea principiului nediscriminării în cazul de față. În acest 
sens, trebuie spus, de asemenea, că anumite state membre prevăd norme privind afilierea 
obligatorie la camerele de comerț (cum ar fi Austria sau Grecia).

Limitarea libertății de stabilire

În temeiul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene privind libertatea de stabilire în 
conformitate cu articolul 49 TFUE, cerința înscrierii sau afilierii obligatorii a unui organ sau a 
unei organizații profesionale trebuie privită ca fiind legală, în măsura în care se urmărește 
garantarea respectării principiilor morale și etice și a controlului disciplinar al membrilor, 
cerințe demne de a fi protejate (hotărârea Curții de Justiție din 22 septembrie 1983 în Cauza 
271/82, Ministère public v. Vincent Rodolphe Auer, punctul 18).

În ceea ce privește declarația Curții conform căreia afilierea obligatorie la o cameră este 
incompatibilă cu libertatea de a presta servicii, ea a afirmat în mod expres că acest lucru nu se 
aplică în cazul libertății de stabilire (hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2000 în cauza 
C-58/98, Josef Corsten, punctul 45). 

În Germania, afilierea obligatorie la o cameră de industrie și comerț, prin cerința includerii 
tuturor organizațiilor profesionale, are drept scop exercitarea unor sarcini administrative în 
sectorul economic prin intermediul autoguvernării de către cameră și nu de către stat, precum 
și reprezentarea intereselor comerțului și industriei în raport cu statul. 

Afilierea obligatorie la camera germană de industrie și comerț nu constituie o discriminare 
împotriva neresortisanților atunci când se stabilesc în Germania. În lumina jurisprudenței 
Curții, Comisia nu are niciun motiv să creadă că legile germane constituie o limitare 
nejustificată a libertății de stabilire. Comisia consideră că legile respectă cerințele stabilite de 
Curte și că, prin urmare, acestea sunt în conformitate cu legislația Uniunii Europene.


