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Temats: Lūgumraksts Nr. 0725/2011, ko sešu uzņēmumu vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Bernhard Kempen, par obligāto dalību Vācijas un Austrijas 
tirdzniecības un rūpniecības kamerās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sešu Vācijas un Austrijas uzņēmumu vārdā sūdzas par obligāto 
dalību Vācijas tirdzniecības un rūpniecības palātās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
obligāta dalība ir pretrunā Eiropas tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Komisija var komentēt lūgumrakstu vienīgi no ES tiesību aktu viedokļa. Komisija komentāros 
pauž to pašu nostāju, ko tā pauda attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 0470/2009 un Nr. 0125/2011 
par obligātu dalību Vācijas tirdzniecības kamerās.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru attiecībā uz tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību (LESD 49. pants) prasība par obligātu reģistrēšanos vai dalību profesionālā 
organizācijā vai struktūrā jāuzskata par likumīgu, ciktāl tās mērķis ir nodrošināt morāles un 
ētikas principu ievērošanu un organizācijas locekļu disciplīnas kontroli — prasības, kas ir 
jāaizsargā. Tādējādi saskaņā ar EST dalībvalstu tiesību akti, kuros paredzēta obligāta 
reģistrēšanās profesionālā apvienībā, paši par sevi nav pretrunā ES tiesību aktiem (EST 
1983. gada 22. septembra spriedums lietā Nr. 271/82, Vincent Rodolphe Auer pret Ministère 
public, 18. punkts).
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Tirdzniecības un rūpniecības kameru mērķis ir valsts vietā veikt administratīvus uzdevumus 
ekonomikas nozarē ar kameras pašpārvaldes palīdzību. Tās uztur speciālistu reģistru.
Kameras aizstāv savu biedru intereses attiecībās ar valsti un pārstāv viņus, kad tiek izvirzīti 
vai apspriesti tiesību aktu vai citi priekšlikumi. Tās saviem biedriem piedāvā profesionālo 
apmācību, būtisku informāciju un juridiskas konsultācijas. Turklāt kamera var garantēt 
speciālistu laipnu attieksmi un labu praksi.

Attiecībā uz dalības maksu jāatgādina, ka EST ir lēmusi, ka attiecīgo uzņēmumu obligāta 
dalība Amatniecības kamerā un tādējādi atbilstošā biedru nauda var būt pamatota, ja 
uzņēmums dibināts uzņēmējā dalībvalstī (EST 2000. gada 3. oktobra spriedums lietā C-58/98, 
Josef Corsten, 45. punkts). Tā kā šajā jautājumā nav ES tiesību aktu, dalībvalstis var, 
ievērojot atbilstību ES tiesībām, izveidot pašas savu sistēmu tirdzniecības kameru 
finansēšanai, ko var veikt no valsts budžeta vai dalības maksām vai abējādi, vai arī no citiem 
avotiem.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš teikto, nevar secināt, ka obligāta dalība Vācijas un Austrijas tirdzniecības 
un rūpniecības kamerās ir pretrunā ES tiesību aktiem.


