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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0725/2011, внесена от Bernhard Kempen, с германско 
гражданство, от името на шест предприятия, относно задължително 
членство в германски и австрийски търговско-промишлени камари

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от името на шест германски и австрийски 
предприятия относно задължителното членство в Германия в търговско-промишлени 
камари. Вносителят счита, че задължителното членство противоречи на правото на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Комисията може да коментира петицията единствено от гледна точка на правото на ЕС. 
Коментарите на Комисията са в същия смисъл като коментарите на Комисията по 
повод на петиции 0470/2009 и 0125/2011 относно задължителното членство в търговски 
камари в Германия. 

Съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС относно свободата на 
установяване (член 49 от ДФЕС) изискването за задължителна регистрация или 
членство в професионална организация или структура трябва да бъде считано за 
законно, доколкото то цели да гарантира спазването на моралните и етични принципи и 
дисциплинарния контрол на членовете, изисквания, които заслужават да бъдат 
защитавани. Според Съда на ЕС законите на държавите членки, които предвиждат 
задължителна регистрация в професионалната общност, сами по себе си следователно 
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не противоречат на правото на ЕС (решение на Съда на ЕС от 22 септември 1983 г. по 
дело 271/82, Vincent Rodolphe Auer срещу Ministère public, параграф 18).

Търговско-промишлените камари имат за цел да изпълняват административни задачи в 
икономическия сектор чрез самоуправление от страна на камарата, вместо от страна на 
държавата. Те поддържат регистър на професионалистите. Те защитават интересите на 
своите членове пред държавата и представляват тези членове, когато се правят или 
обсъждат законодателни или други предложения. Камарите предлагат професионално 
обучение, подходяща информация и правни съвети на членуващите в тях. Освен това 
камарата може да гарантира спазването на приличие и добри практики от 
професионалистите. 

По отношение на таксата за членство следва да се напомни, че Съдът на ЕС е 
постановил, че задължителното членство в занаятчийската камара за въпросните 
предприятия и следователно плащането на съответните вноски за членство могат да 
бъдат оправдани в случая на установяване в приемащата държава членка (решение на 
Съда на ЕС от 3 октомври 2000 г. по дело C-58/98, Josef Corsten, параграф 45). При 
отсъствието на законодателство на ЕС по този въпрос държавите членки имат 
възможност, стига да спазват правото на ЕС, да установят своя собствена система за 
финансиране на търговските камари, което може да се осигурява от държавния бюджет 
или от такси за членство, или от двете, или от други източници. 

Заключение

В светлината на гореизложеното не може да се направи заключение, че задължителното 
членство в търговско-промишлените камари в Германия и Австрия противоречи на 
правото на ЕС.


