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Przedmiot: Petycja 0169/2012, którą złożył E.M. (Grecja) w sprawie obowiązku 
przynależności do greckiej izby handlowo-przemysłowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko obowiązkowi przynależności do izby handlowo-
przemysłowej w Grecji. W jego opinii z obowiązkowej przynależności nie płyną żadne 
korzyści dla członków, którzy natomiast muszą wnosić wysokie i nieuzasadnione opłaty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji ( art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Przede wszystkim należy przypomnieć, że prawo UE nie reguluje bezpośrednio kwestii 
obowiązkowej przynależności do izb handlowych w państwach członkowskich. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE obowiązkowe członkostwo w izbie 
rzemieślniczej przedsiębiorstw z innych państw członkowskich, które chcą świadczyć usługi 
transgraniczne (bez zakładania działalności w państwie członkowskim, w którym usługa jest 
świadczona), jest niezgodne z zasadą swobody świadczenia usług.1 Niemniej jednak jeśli dane 
przedsiębiorstwo ma siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim, obowiązkowe 
członkostwo może być uzasadnione (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 
października 2000 r. w sprawie C-58/98, Josef Corsten, pkt 45). 

                                               
1 Zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie C-215/01, Bruno Schnitzer, dotyczącej niemieckich 
zasad wymagających wpisywania do rejestru handlowego zagranicznych przedsiębiorstw. 
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Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dotyczącym swobody przedsiębiorczości (art. 49 TFUE) wymóg obowiązkowej rejestracji lub 
obowiązkowego członkostwa w organizacji zawodowej należy uznać za zgodny z prawem, 
jako że ma on na celu zapewnienie przestrzegania zasad moralnych i etycznych oraz 
dyscyplinarnej kontroli członków – wymogów, które warto chronić. Dlatego też według 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisy prawa państw członkowskich 
nakładające wymóg obowiązkowej rejestracji w stowarzyszeniu zawodowym nie są 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). 

W związku z powyższym można stwierdzić, że choć obowiązkowe członkostwo w izbie 
handlowej jest niezgodne z zasadą swobody świadczenia usług (art. 56 TFUE), nie jest ono 
jako takie niezgodne ze swobodą przedsiębiorczości, ale mogłoby być uzasadnione, a zatem 
zgodne ze swobodą przedsiębiorczości.

W odniesieniu do kwestii wkładów finansowych na rzecz izb handlowych 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). Wobec braku przepisów UE 
w tym zakresie państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia własnego systemu 
finansowania izb handlowych, pod warunkiem że jest on zgodny z prawem UE. 

Należy również przypomnieć, że opłaty stanowią z reguły rekompensatę za rolę, jaką izba 
handlowa odgrywa w życiu ekonomicznym i w stosunkach między podmiotami 
gospodarczymi a rządem, jak również za usługi, jakie oferuje swoim członkom: izby 
handlowe prowadzą rejestr przedsiębiorców, promują interesy swoich członków względem 
państwa oraz reprezentują ich podczas zgłaszania lub omawiania wniosków ustawodawczych 
bądź wniosków o innym charakterze, a także oferują swoim członkom szkolenia zawodowe, 
przekazują istotne informacje i zapewniają porady prawne.

Wnioski

W świetle powyższego nie można stwierdzić, że obowiązkowa przynależność do izby 
handlowej w Grecji i uiszczanie opłat stanowi niezgodne z art. 49 TFUE ograniczenie 
swobody przedsiębiorczości w Grecji.


