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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0169-12 dėl įpareigojimo tapti Graikijos Prekybos ir pramonės rūmų 
nariu, kurią pateikė Graikijos pilietis E. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš įpareigojimą tapti Graikijos Prekybos ir pramonės rūmų 
nariu. Jis teigia, kad tokia prievolė nesuteikia nariams jokių pranašumų, priešingai – jie 
privalo mokėti pernelyg didelius ir nepagrįstus mokesčius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Pirma, reikėtų priminti, kad ES teisė tiesiogiai nereglamentuoja privalomos narystės valstybių 
narių prekybos rūmuose. ES Teisingumo Teismas (ETT) nusprendė, kad įmonėms iš kitų 
valstybių narių, kurios nori teikti paslaugas tarpvalstybiniu mastu (neįsteigdamos įmonės toje 
valstybėje narėje, kurioje teikiama paslauga), keliamas reikalavimas tapti amatų rūmų narėmis 
pažeidžia laisvę teikti paslaugas1. Tačiau, kai tokia įmonė yra įsteigta priimančioje valstybėje 
narėje, privaloma narystė gali būti pagrįsta (Žr. 2000 m. spalio 3 d. ETT sprendimą byloje C-
58/98, Corsten, 45 dalis). 

Be to, pagal nusistovėjusią ETT praktiką dėl įsisteigimo laisvės (SESV 49 straipsnis), 
                                               
1 Žr. 2003 m. gruodžio 11 d. sprendimą byloje C-215/01, Bruno Schnitzer, susijusioje 
su Vokietijos taisyklėmis, pagal kurias užsienio amatų įmonės privalo būti įtrauktos į amatų 
registrą. 
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privalomos registracijos arba narystės profesinėje organizacijoje ar institucijose reikalavimas 
turi būti laikomas teisėtu, jeigu juo siekiama užtikrinti moralinių ir etinių principų laikymąsi ir 
drausminę narių kontrolę, – tokius reikalavimus verta išsaugoti. Todėl, pasak ETT, valstybių 
narių įstatymai, kuriuose numatyta privaloma registracija profesinėje organizacijoje, nėra 
savaime nesuderinami su ES teise (1983 m. rugsėjo 22 d. ETT sprendimas byloje 271/82, 
Vincent Rodolphe Auer prieš Ministère public, 18 dalis). 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad, nors privaloma narystė prekybos 
rūmuose yra nesuderinama su laisve teikti paslaugas (SESV 56 straipsnis), ji nėra savaime 
nesuderinama su įsisteigimo laisve, bet gali būti pagrįsta ir tokiu būdu su įsisteigimo laisve 
suderinama.

Kalbant apie finansinį įnašą į prekybos rūmus, reikėtų priminti, jog ETT nusprendė, kad 
privaloma atitinkamų įmonių narystė amatų rūmuose, taigi ir atitinkamos narystės mokestis, 
gali būti pagrįsti tuo atveju, jeigu įmonė yra įsteigta ir priimančioje valstybėje narėje. Jei nėra 
šį klausimą reglamentuojančių ES teisės aktų, valstybės narės gali nustatyti savo prekybos 
rūmų finansavimo sistemą, su sąlyga, kad laikomasi ES teisės. 

Taip pat reikėtų priminti, kad paprastai toks mokestis atitinka prekybos rūmų atliekamą 
vaidmenį ekonominiame gyvenime ir santykiuose tarp ūkio subjektų ir vyriausybės, taip pat 
prekybos rūmų nariams teikiamas paslaugas. Prekybos rūmai registruoja specialistus, remia 
savo narių interesus valstybės atžvilgiu, atstovauja jų interesams, kai pateikiami ar aptariami 
teisės aktų ar kitokie pasiūlymai, savo nariams teikia profesinius mokymus, reikiamą 
informaciją ir teisines konsultacijas.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negalima daryti išvados, kad privaloma narystė prekybos 
rūmuose Graikijoje ir nario mokestis yra įsisteigimo laisvės Graikijoje apribojimas, 
nesuderinamas su SESV 49 straipsniu.


