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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0725/2011 dėl privalomos narystės Vokietijos ir Austrijos 
Pramonės ir prekybos rūmuose, kurią pateikė Vokietijos pilietis Bernhard 
Kempen šešių įmonių vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas šešių Vokietijos ir Austrijos įmonių vardu skundžiasi dėl privalomos 
narystės Vokietijos Pramonės ir prekybos rūmuose. Peticijos pateikėjo nuomone, tokia 
privaloma narystė nesuderinama su ES teisės aktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Komisija gali pateikti pastabas dėl šios peticijos tik atsižvelgdama į ES teisę. Komisija 
pateikia panašius argumentus, kaip ir atsakydama į peticijas Nr. 470/2009 ir Nr. 125/2011 dėl 
privalomos narystės Vokietijos prekybos rūmuose.

Pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką dėl įsisteigimo laisvės 
(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnis) privaloma registracija arba narystė 
profesinėje organizacijoje ar institucijoje turi būti laikoma teisėta tiek, kiek ja siekiama 
užtikrinti moralės ir etikos principų laikymąsi, narių drausmės kontrolę ir svarbių reikalavimų 
vykdymą. Anot Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, valstybių narių įstatymai, kuriais 
nustatoma privaloma registracija profesinėje draugijoje, savaime nėra nesuderinami su ES 
teisės aktais (1983 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje Nr. 271/82 Vincent 
Rodolphe Auer prieš Ministère public 18 punktas).
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Pramonės ir prekybos rūmų tikslas – užtikrinti, kad administracines ūkio sektoriaus užduotis 
atliktų ne valstybė, o patys rūmai, įgyvendindami savivaldą. Prekybos rūmai tvarko 
specialistų registrą. Jie taip pat gina savo narių interesus valstybės atžvilgiu ir atstovauja savo 
nariams, kai teikiami ar svarstomi teisės aktų ar kiti pasiūlymai. Prekybos rūmuose jų nariams 
organizuojami profesiniai mokymai, teikiama svarbi informacija ir teisinės konsultacijos. Be 
to, Prekybos rūmai gali siekti užtikrinti, kad būtų laikomasi geros elgsenos reikalavimų ir 
sudaromos sąlygos gerajai specialistų patirčiai perimti.

Dėl narystės mokesčio primintina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, 
jog privaloma tokių įmonių narystė Amatų rūmuose (angl. Chamber of Skilled Trades) ir 
tokios narystės mokesčiai gali būti pagrįsti, jeigu įmonė įsteigiama priimančiojoje valstybėje 
narėje (2000 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje Josef Corsten, C-58/98, 
45 punktas). Kadangi ES teisės aktuose šis klausimas nereglamentuojamas, valstybės narės, 
laikydamosi ES teisės, gali nustatyti savo Prekybos rūmų finansavimo sistemą, kuri gali būti 
grindžiama finansavimu iš valstybės biudžeto, narystės mokesčiais, abiem nurodytais 
variantais arba kitais finansavimo šaltiniais.

Išvada

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją negalima daryti išvados, kad privaloma narystė 
Vokietijos ir Austrijos Pramonės ir prekybos rūmuose prieštarauja ES teisės aktams.“


