
CM\896413PL.doc PE485.970v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0725/2011, którą złożył Bernhard Kempen (Niemcy) w imieniu sześciu 
przedsiębiorstw, w sprawie obowiązkowego członkostwa w Niemieckiej i 
Austriackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się w imieniu sześciu przedsiębiorstw obowiązkowemu 
członkostwu w Niemieckiej i Austriackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Składający petycję 
uważa, że obowiązek członkostwa narusza przepisy UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Komisja może odnieść się do petycji jedynie z punktu widzenia prawa UE. Uwagi Komisji do 
przedmiotowej petycji opierają się na tych samych założeniach co uwagi Komisji do petycji 
0470/2009 i 0125/2011 w sprawie obowiązkowego członkostwa w izbach handlowych w 
Niemczech. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym swobody 
przedsiębiorczości (art. 49 TFUE) warunek obowiązkowej rejestracji lub obowiązkowego 
członkostwa w organizacji lub instytucji zawodowej należy uznać za zgodny z prawem, jako 
że ma on na celu zapewnienie przestrzegania zasad moralnych i etycznych oraz 
dyscyplinarnej kontroli nad członkami – wymogów, które warto chronić. Dlatego też zgodnie 
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy prawa państw członkowskich 
nakładające wymóg obowiązkowej rejestracji w stowarzyszeniu zawodowym nie są jako takie 
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sprzeczne z prawem UE (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 września 1983 r. w 
sprawie 271/82, Vincent Rodolphe Auer przeciwko Ministère public, pkt 18).

Izby przemysłowo-handlowe służą temu, by zadania administracyjne w sektorze 
gospodarczym wykonywane były przez samorząd izby, a nie państwo. Oprócz tego prowadzą 
rejestr przedsiębiorców. Reprezentują także interesy członków wobec państwa oraz pełnią 
funkcję ich przedstawicieli podczas zgłaszania lub omawiania wniosków ustawodawczych 
bądź wniosków o innym charakterze. Oferują swoim członkom szkolenia zawodowe i 
udzielają im ważnych informacji i porad prawnych. Co więcej, izba może również zapewnić 
uczciwość i przestrzeganie dobrych praktyk wśród przedsiębiorców. 

W odniesieniu do kwestii opłaty członkowskiej należy przypomnieć, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE obowiązkowe członkostwo w izbie 
rzemieślniczej dla danych przedsiębiorstw, a zatem również opłacanie składek 
członkowskich, mogą być uznane za uzasadnione w przypadku otwarcia działalności w 
przyjmującym państwie członkowskim (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 
października 2000 r. w sprawie C-58/98, Josef Corsten, pkt 45). W związku z brakiem 
przepisów UE w tym zakresie państwa członkowskie mają możliwość, pod warunkiem, że 
przestrzegają prawa UE, ustanowienia własnego systemu finansowania izb handlowych, który 
może opierać się na budżecie państwa, opłatach członkowskich, obu tych źródłach lub innych 
sposobach finansowania. 

Wniosek

W oparciu o powyższe informacje nie można stwierdzić, że obowiązkowe członkostwo w 
izbach przemysłowo-handlowych w Niemczech i Austrii jest sprzeczne z prawem UE.


