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Ref.: Petiția nr. 0169/2012, adresată de E.M., de cetățenie elenă, privind obligația de a 
se afilia la Camera de comerț și industrie din Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva obligației de a fi afiliat la Camera de comerț și industrie din 
Grecia. În opinia sa, această afiliere obligatorie nu prezintă niciun avantaj pentru membri, 
care, dimpotrivă, sunt obligați să plătească taxe exorbitante și nejustificate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

În primul rând, trebuie reamintit faptul că legislația UE nu reglementează în mod direct 
chestiunea obligativității afilierii la Camerele de comerț din statele membre. Curtea de Justiție 
a UE (CJUE) a hotărât că cerința privind afilierea la Camera de meserii pentru întreprinderile 
din alte state membre care doresc să presteze servicii la nivel transfrontalier (fără a se stabili 
în statul membru în care este prestat serviciul) este incompatibilă cu libertatea de a presta 
servicii.1 Cu toate acestea, în cazul în care întreprinderea în cauză este stabilită în statul 
membru gazdă, afilierea obligatorie poate fi justificată (a se vedea Hotărârea din 3 octombrie 
2000, Corsten, C-58/98, punctul 45). 

                                               
1 A se vedea Hotărârea din 11 decembrie 2003, Bruno Schnitzer, C-215/01, referitoare 
la reglementările din Germania, care solicită ca întreprinderile meșteșugărești străine să fie 
introduse în registrul meseriilor. 
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În plus, potrivit jurisprudenței constante a CJUE referitoare la libertatea de stabilire 
(articolul 49 din TFUE), cerința referitoare la înregistrarea obligatorie sau afilierea obligatorie 
la o organizație sau un organism profesional trebuie să fie considerată legală în măsura în care 
urmărește să asigure respectarea principiilor morale și etice, precum și controlul disciplinar al 
membrilor, cerințe care sunt demne de protecție. Potrivit CJUE, legislațiile statelor membre 
care prevăd înregistrarea obligatorie în societatea profesională nu sunt, prin urmare, 
incompatibile în sine cu legislația UE (Hotărârea din 22 septembrie 1983, Vincent Rodolphe 
Auer/Ministère public, 271/82, punctul 18). 

Având în vedere cele menționate mai sus, se poate concluziona că, deși afilierea obligatorie la 
o cameră de comerț este incompatibilă cu libertatea de a presta servicii (articolul 56 din 
TFUE), nu este incompatibilă în sine cu libertatea de stabilire, ci poate fi justificată și, prin 
urmare, poate fi compatibilă cu libertatea de stabilire.

În ceea ce privește contribuția financiară la camerele de comerț, trebuie amintit faptul că 
CJUE a hotărât că afilierea obligatorie la Camera de meserii pentru întreprinderile în cauză și, 
prin urmare, plata abonamentului aferent, ar putea fi justificate în cazul stabilirii în statul 
membru gazdă (Hotărârea din 3 octombrie 2000, Josef Corsten, C-58/98, punctul 45). 
Neexistând legislație UE privind această chestiune, statele membre au posibilitatea să-și 
stabilească propriul sistem de finanțare a camerelor de comerț, cu condiția respectării 
legislației UE. 

Ar trebui, de asemenea, amintit faptul că, în mod normal, contribuția compensează rolul pe 
care camerele de comerț îl joacă în viața economică și în relațiile dintre operatorii economici 
și guvern, precum și serviciile oferite membrilor săi: Camerele de comerț țin registrul 
profesioniștilor, promovează interesele membrilor săi în raport cu statul, îi reprezintă pe 
aceștia atunci când sunt înaintate sau dezbătute propuneri legislative sau de alt tip și oferă 
cursuri de formare profesională, informații relevante și consiliere juridică membrilor săi.

Concluzii

În lumina celor menționate, nu se poate conchide că afilierea obligatorie la Camera de comerț
din Grecia și plata unei taxe ar constitui o restricționare a libertății de stabilire în Grecia, 
incompatibilă cu articolul 49 din TFUE.  


