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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0725/2011 , adresată de Bernhard Kempen, de cetățenie germană, în 
numele a 6 societăți, privind înregistrarea obligatorie la Camerele de Comerț și 
Industrie din Germania și Austria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea, în numele a șase societăți germane și austriece, privind 
înregistrarea obligatorie la Camera de Comerț și Industrie din Germania. Petiționarul 
consideră că această înregistrare obligatorie încalcă reglementările europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Comisia poate face comentarii cu privire la petiție exclusiv din perspectiva legislației UE. 
Observațiile Comisiei urmează aceeași linie ca și comentariile Comisiei referitoare la petițiile 
nr. 470/2009 și 0125/2011 privind afilierea obligatorie la Camerele de Comerț din Germania. 

Potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) referitoare la 
libertatea de stabilire (articolul 49 din TFUE), cerința referitoare la înregistrarea obligatorie în 
sau afilierea obligatorie la o organizație sau un organism profesional trebuie să fie considerată 
legală în măsura în care aceasta 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 cu legislația UE (Hotărârea Curții de Justiție 
din 22 septembrie 1983 în cauza 271/82, Vincent Rodolphe Auer/Ministère public, punctul 
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18).

Camerele de Comerț și Industrie servesc scopului de exercitare a sarcinilor administrative în 
sectorul economic prin autoguvernare de către Cameră în locul statului. Ele păstrează registrul 
profesioniștilor. Promovează interesele membrilor lor în relație cu statul și îi reprezintă atunci 
când sunt prezentate sau discutate propuneri legislative sau de altă natură. Oferă membrilor 
lor formare profesională, informații relevante și consultanță juridică. În plus, Camera poate 
garanta decența și bunele practici ale profesioniștilor.

În ceea ce privește taxa de afiliere, trebuie amintit faptul că CJUE a hotărât că afilierea 
obligatorie la Camera de meserii pentru întreprinderile în cauză și, prin urmare, plata 
abonamentului conex, ar putea fi justificate în cazul stabilirii în statul membru gazdă 
(Hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2000, în cauza C-58/98, Josef Corsten, punctul 
45). În absența unei legislații a UE referitoare la această chestiune, statele membre au 
posibilitatea, cu condiția să respecte legislația UE, de a stabili propriul sistem de finanțare a 
Camerelor de Comerț care poate proveni de la bugetul de stat sau din taxele de afiliere sau din 
ambele ori din alte surse. 

Concluzie

Având în vedere cele sus-menționate, nu se poate concluziona că înregistrarea obligatorie la 
Camerele de Comerț și Industrie din Germania și Austria încalcă reglementările europene.


