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Temats: Lūgumraksts Nr. 0169/12, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais E. M., par 
obligātu dalību Grieķijas tirdzniecības un rūpniecības kamerās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret obligātu dalību tirdzniecības un rūpniecības kamerās 
Grieķijā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, šī obligātā dalība biedriem nesniedz nekādas 
priekšrocības, gluži pretēji, viņiem ir jāmaksā pārmērīgas un nepamatotas nodevas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Vispirms jāatgādina, ka ES tiesību akti tieši neregulē jautājumu par obligātu dalību 
tirdzniecības palātās dalībvalstīs. Eiropas Savienības Tiesa (EST) lēmusi, ka prasība iestāties 
amatniecības palātā citas dalībvalsts uzņēmumiem, kuri vēlas sniegt pārrobežu pakalpojumus 
(nedibinot uzņēmumu dalībvalstī, kurā tiek sniegts pakalpojums) ir pretrunā ar prasību 
nodrošināt pakalpojumu brīvu apriti1. Tomēr, ja uzņēmums ir dibināts uzņemošajā dalībvalstī, 
šāda prasība ir attaisnojama (skatīt EST 2000. gada 3. oktobra spriedumu lietā C-58/98, Josef 
Corsten, 45. punkts). 

Turklāt saskaņā ar EST iedibinātu judikatūru attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību 
                                               
1 Skatīt 2003. gada 11. decembra spriedumu lietā C-215/01, Bruno Schnitzer, kas 
attiecas uz Vācijas noteikumiem par kvalificētu ārvalstu tirdzniecības uzņēmumu ierakstīšanu 
tirdzniecības reģistrā. 
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(LESD 49. pants), prasība par obligāto reģistrāciju vai dalību  kādā profesionālajā 
organizācijā vai struktūrā ir jāuzskata par likumīgu, ja tās mērķis ir nodrošināt morāles un 
ētikas principu ievērošanu un dalībnieku disciplīnas kontroli. Šīs uzskatāmas par prasībām, 
kas būtu aizsargājamas. Tādējādi EST atzīst, ka dalībvalstu noteikumi par obligātu reģistrāciju 
profesionālā organizācijā nav pretrunā ar ES tiesību aktiem (Tiesas 1983. gada 22. septembra 
spriedums lietā 271/82, Vincent Rodolphe Auer pret Ministère public, 18. punkts). 

Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka, kaut arī obligātā dalība tirdzniecības kamerā nav 
saderīga ar pakalpojumu sniegšanas brīvību (LESD 56. pants), tā pati par sevi nav pretrunā ar 
brīvību veikt uzņēmējdarbību. Šāda prasība varētu būt pamatota un tāpēc ir uzskatāma par 
saderīgu ar brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Attiecībā uz tirdzniecības kameru dalībnieku finansiālajām iemaksām būtu jāatgādina EST 
lēmums, ka attiecīgo uzņēmumu obligāta dalība amatniecības palātās un ar to saistīta dalības 
maksa var būt pamatota attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kuri dibināti uzņēmējā dalībvalstī 
(Tiesas 2000. gada 3. oktobra spriedums lietā C-58/98, Josef Corsten, 45. punkts). Tā kā nav 
ES tiesību aktu par šo jautājumu, dalībvalstis var noteikt pašas savu sistēmu attiecībā uz 
palātu finansēšanu, ja vien tā atbilst ES tiesību aktiem. 

Tāpat būtu jāatceras, ka dalības maksa ir atlīdzība par lomu, ko tirdzniecības palātas uzņemas 
ekonomiskajā dzīvē un attiecībās starp uzņēmējiem un valdību, kā arī par to piedāvātajiem 
pakalpojumiem saviem biedriem — tirdzniecības palātas uztur speciālistu reģistru, tās veicina 
savu biedru intereses attiecībās ar valsti, pārstāv tos likumdošanas vai cita veida priekšlikumu 
izvirzīšanā vai apspriešanā un nodrošina profesionālo apmācību, attiecīgu informāciju un 
juridiskus padomus saviem biedriem.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto nevar secināt, ka obligāta dalība Grieķijas tirdzniecības palātās un 
attiecīgā dalības maksa būtu uzskatāmas par ierobežojumu veikt uzņēmējdarbību Grieķijā, kas 
nav savienojams ar LESD 49. pantu.  


