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Tárgy: Bernhard Kempen német állampolgár által 6 vállalkozás nevében benyújtott 
0725/2011 számú petíció a német és osztrák ipari és kereskedelmi 
kamarákban való kötelező tagságról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 6 német és osztrák vállalkozás nevében emel panaszt amiatt, hogy 
Németországban kötelező az ipari és kereskedelmi kamarai tagság. A petíció benyújtója 
szerint a kötelező tagság ellentétes az európai jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A Bizottság csak az uniós jog szempontjából fűzhet észrevételeket a petícióhoz. Az 
észrevételek ugyanazt az irányvonalat követik, mint a németországi kereskedelmi kamarákban 
vállalt kötelező tagságról szóló, 0470/2009. és 0125/2011. sz. korábbi petíciókkal kapcsolatos 
észrevételek. 

Az EU Bíróságának a letelepedés szabadságával (EUMSZ 49. cikk) kapcsolatos állandó 
ítélkezési gyakorlata szerint a szakmai szervezetbeli kötelező nyilvántartásba vétel vagy 
tagság követelményét jogszerűnek kell tekinteni, amennyiben ennek célja morális és etikai 
elvek betartásának biztosítása és a tagok fegyelmi ellenőrzése, vagyis olyan követelmények, 
amelyek védelmet érdemelnek. A Bíróság szerint a tagállamok azon jogszabályai, amelyek 
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szakmai szervezetbeli kötelező nyilvántartásba vételt határoznak meg, így önmagukban véve 
nem összeegyeztethetetlenek az uniós joggal (a Bíróság 271/82. sz. Vincent Rodolphe Auer 
kontra Ministère public ügyben hozott 1983. szeptember 22-i ítéletének 18. pontja).

A kereskedelmi és ipari kamarák célja igazgatási feladatok ellátása a gazdasági szektorban, az 
állam helyett a kamara általi önkormányzás révén. Ezek vezetik a szakemberek 
nyilvántartását. Egyúttal előmozdítják tagjaik érdekeit az állammal szemben, és képviselik 
őket a jogalkotási és egyéb javaslatok előterjesztésekor és megvitatásakor. Szakmai képzést, 
releváns tájékoztatást és jogi tanácsadást kínálnak tagjaiknak. A kamara továbbá garantálhatja 
a becsületes szakemberek tisztességes magatartását és helyes gyakorlatát. 

A csatlakozó társaság árbevételén alapuló tagsági díjat illetően emlékeztetni kell arra, hogy az 
EU Bírósága úgy ítélkezett, hogy a fogadó tagállamban történő letelepedés esetén az érintett 
vállalkozások kisipari iparkamarában vállalt kötelező tagsága és így a kapcsolódó tagsági díj 
megfizetése indokolt lehet (a Bíróság által a C-58/98. sz. Josef Corsten ügyben 2000. október 
3-án hozott ítélet 45. pontja). Az e kérdésre vonatkozó uniós jogszabályok híján a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy – amennyiben azok megfelelnek az uniós jognak –
meghatározzák a kereskedelmi kamarák finanszírozására szolgáló saját rendszerüket, amely 
finanszírozás származhat az állami költségvetésből, a tagsági díjakból vagy mindkét forrásból, 
illetve egyéb forrásokból is. 

Következtetés

A fentiek fényében nem állapítható meg, hogy a Németországban és Ausztriában kötelező 
kereskedelmi és ipari kamarai tagság ellentétes volna az EU jogával.


