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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0169/2012 af E.M., græsk statsborger, om pligten til at være medlem 
af de græske handels- og industrikamre

1. Sammendrag

Andrageren protester mod det obligatoriske medlemskab af handels- og industrikamre i 
Grækenland.  Ifølge andrageren indebærer det obligatoriske medlemskab ingen fordele for 
medlemmerne, som tværtimod er forpligtede til at betale eksorbitante og ubegrundede gebyrer

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Det skal bemærkes, at EU-retten ikke direkte regulerer spørgsmålet om obligatorisk 
medlemskab af medlemsstaternes handelskamre. EU-Domstolen fastslog, at kravet om at 
foretagender i andre medlemsstater, der ønsker at yde grænseoverskridende tjenester (uden at 
etablere sig i den medlemsstat, hvor tjenesten ydes) skal være medlem af håndværkskamre, er 
uforeneligt med friheden til at yde tjenester1). Når det pågældende foretagende etableres i 
værtsmedlemsstaten, kan obligatorisk medlemskab dog være berettiget (jf. Domstolens dom 
af 3. oktober 2000 i sag C-58/98, Josef Corsten, præmis 45. 

Ifølge EU-Domstolens faste retspraksis vedrørende etableringsretten, jf. artikel 49 i TEUF, 
må kravet om obligatorisk optagelse i eller medlemskab af en erhvervsorganisation eller et 
                                               
1 Jf. dom af 11. december 2003 i sag C-215/01, straffesag mod Bruno Schnitzer, om de tyske regler, hvorefter 
udenlandske håndværksvirksomheder skal optages i håndværksregistret. 
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erhvervsorgan desuden anses for lovligt, hvis formålet hermed er at skabe garanti for en 
hæderlig og pligtmæssig erhvervsudøvelse samt disciplinært tilsyn med medlemmerne, dvs. 
beskyttelsesværdige interesser. Ifølge EU-Domstolen er medlemsstaternes lovgivning, der 
indeholder bestemmelse om obligatorisk optagelse i den faglige sammenslutning, derfor ikke 
som sådan uforenelig med EU-retten (De Europæiske Fællesskabers domstols dom af 22. 
september 1983 i sag 271/82, Vincent Rodolphe Auer mod anklagemyndigheden, præmis 18). 

I betragtning af det foregående kan det konkluderes, at selv om obligatorisk medlemskab af et 
handelskammer er uforeneligt med fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 56 i TEUF), er det 
det ikke som sådan uforeneligt med etableringsretten, men det kan være berettiget og derfor 
være foreneligt med etableringsretten.

Vedrørende det finansielle bidrag til handelskamrene, bør det erindres, at EU-Domstolen 
fastslog, at obligatorisk medlemskab af håndværksforeningen for de pågældende foretagender, 
og derved betaling af det dermed forbundne medlemskontingent, kunne være berettiget i 
tilfælde af etablering i værtsmedlemsstaten (EU-Domstolens dom af 3. oktober 2000 i sag C-
58/98, Josef Corsten, præmis 45). Medlemsstaterne har som følge af den manglende EU-
lovgivning om dette emne mulighed for at fastsætte deres eget system for finansiering af 
handelskamre, forudsat de er i overensstemmelse med EU-retten. 

Der bør ligeledes mindes om, at bidraget normalt udgør modydelsen for den rolle, som 
handelskamrene spiller i det økonomiske liv og for forholdet mellem økonomiske aktører og 
regeringen, samt for de tjenesteydelser, der tilbydes deres medlemmer. Handelskamrene fører 
registret over fagfolkene, de fremmer deres medlemmers interesser i forhold til staten og 
repræsenterer dem, når lovforslag eller andre forslag fremsættes eller drøftes, og de tilbyder 
deres medlemmer faglig uddannelse, relevant information og juridisk rådgivning.

Konklusion

Det kan i betragtning af ovenstående ikke konkluderes, at det obligatoriske medlemskab af 
handelskammeret i Grækenland og betaling af fuldt gebyr er en begrænsning af 
etableringsretten i Grækenland, der er uforenelig med artikel 49 TEUF.  


