
CM\911629HU.doc PE494.777v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.8.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: E.M. görög állampolgár által benyújtott 0169/2012. számú petíció a kötelező 
görög kereskedelmi és iparkamarai tagságról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy Görögországban kötelező a kereskedelmi és 
iparkamarai tagság. A petíció benyújtója szerint a kötelező tagság semmilyen előnnyel nem 
jár a tagokra nézve, sőt, a tagok rendkívüli mértékű és indokolatlan díjakat kötelesek 
befizetni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Először is emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jog nem szabályozza közvetlenül a kötelező 
kereskedelmi kamarai tagság kérdését a tagállamokban. Az Európai Unió Bírósága úgy 
ítélkezett, hogy a kisipari kamarai tagság megkövetelése más tagállamok azon 
vállalkozásaitól, amelyek határokon átnyúló alapon kívánnak szolgáltatásokat kínálni (a 
szolgáltatásnyújtás szerinti tagállamban történő letelepedés nélkül), összeegyeztethetetlen a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával.1 Mindazonáltal amennyiben a kérdéses vállalkozás a 
befogadó tagállamban került alapításra, a kötelező tagság indokolt lehet (lásd a Bíróságnak a 
                                               
1 Lásd a C-215/01. sz. Bruno Schnitzer ügyben 2003. december 11-én hozott ítéletet a külföldi kisipari 
vállalkozások számára a cégjegyzékbe történő bejegyzést előíró német szabályozással kapcsolatosan. 
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C-58/98. sz. Corsten-ügyben 2000. október 3-án hozott ítéletének 45. bekezdését). 

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

Az előzőekre tekintettel megállapítható, hogy bár a kötelező kereskedelmi kamarai tagság 
összeegyeztethetetlen a szolgáltatásnyújtás szabadságával (EUMSZ 56. cikk), az önmagában 
nem összeegyeztethetetlen a letelepedés szabadságával, hanem indokolt lehet, és így 
összeegyeztethető lehet azzal.

A kereskedelmi kamarának fizetendő pénzügyi hozzájárulást illetően emlékeztetni kell arra, 
hogy az EU Bírósága úgy ítélkezett, hogy a fogadó tagállamban történő letelepedés esetén az 
érintett vállalkozások kötelező kisipari kamarai 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). A kérdés uniós szabályozásának hiányában a tagállamoknak 
lehetőségük van a kereskedelmi kamarák finanszírozását célzó saját rendszer kidolgozására, 
feltéve, hogy megfelelnek az uniós jognak. 

Továbbá emlékeztetni kell arra, hogy a hozzájárulás a kereskedelmi kamarák által a gazdasági 
életben, illetve a gazdasági szereplők és a kormány közötti kapcsolatokban betöltött 
szerepének, valamint a tagjaiknak kínált szolgáltatásoknak az ellentételezése. A kereskedelmi 
kamarák vezetik a szakmabeliek nyilvántartását, képviselik tagjaik érdekeit az állammal 
szemben, képviselik azokat jogalkotási vagy egyéb javaslatok beterjesztésekor vagy 
megvitatásakor, továbbá szakképzést, releváns információkat és jogi tanácsadást kínálnak 
tagjaik számára.

Következtetés

A fentiek fényében nem állapítható meg, hogy a kötelező görög kereskedelmi kamarai tagság, 
illetve a tagsági díj fizetése az EUMSZ 49. cikkével összeegyeztethetetlen módon korlátozná 
a letelepedés szabadságát Görögországban.


