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is-sħubija obbligatorja fil-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, kuntrattur fil-Ġermanja, joġġezzjona għas-sħubija obbligatorja fil-Kamra tal-
Kummerċ u l-Industrija u jixtieq ikun jaf jekk din is-sitwazzjoni hijiex l-istess fi Stati Membri 
oħra tal-UE, bl-iskop tiegħu ikun li jiżgura trattament indaqs għall-kuntratturi fl-UE kollha.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta' Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjoni tikkonċerna s-sħubija obbligatorja tal-persuni li jaħdmu għal rashom, fil-Kamra 
tal-Kummerċ tal-Ġermanja (IHK).

Il-petizzjonant jinstab il-Ġermanja u jilmenta li s-sħubija obbligatorja fl-IHK tillimita l-
eżerċitar tad-drittijiet tiegħu bħala intraprenditur. Huwa jsibha diskriminatorja wkoll 
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minħabba li f’xi pajjiżi tal-UE s-sħubija fil-Kamra tal-Kummerċ jew assoċjazzjonijiet simili 
hija volontarja.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-allegata limitazzjoni tal-eżerċitar tad-drittijiet intraprenditorjali, il-
Kummissjoni tista' tikkummenta dwarha, biss minn perspettiva ta’ liġi Komunitarja. 

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (ECJ) dwar il-libertà ta’ stabbiliment 
imnaqqxa fl-Artikolu 43 tat-Trattat KE, ir-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni obbligatorja jew sħubija 
ma’ organizzazzjoni jew entità professjonali jrid jiġi meqjus bħala legali, sakemm dawn 
ifittxu li jiżguraw l-osservazzjoni tal-prinċipji morali u etiċi u l-kontroll dixxipplinarju tal-
membri, rekwiżiti li jixraq li jiġu protetti (is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' 
Settembru 1983 fil-każ 271/82, Ministère public kontra Vincent Rodolphe Auer, para. Nru 
18).

Skont § 1 IHKG, is-sħubija obbligatorja fil-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija, bir-rekwiżit li 
jiġu inklużi l-professjonisti kollha, tilħaq l-għan li teżerċita x-xogħol amministrattiv fis-settur 
ekonomiku permezz tat-tmexxija awtonoma mill-kamra minflok mill-istat kif ukoll l-għan li
jiġi ppreżentat l-interess tal-kummerċ u l-industrija vis-à-vis l-istat; barra minn hekk il-kamra 
tiggarantixxi l-prattika diċenti u tajba ta’ professjonisti onesti. 

§ 2 IHKG, li jippreskrivi s-sħubija obbligatorja fil-kamra, fil-verità mhuwiex inkompatibbli 
mal-liġi Komunitarja li tirregola l-libertà tal-istabbiliment minħabba l-fatt li jfittex li jiżgura l-
osservazzjoni tal-prinċipji morali u etiċi u tal-kontroll dixxipplinarju tal-membri tagħha. 
Madankollu, fir-rigward tal-intraprendituri li mhumiex stabbiliti fil-Ġermanja u li, għalhekk, 
jipprovdu servizzi fil-Ġermanja biss fuq bażi transkonfinali, il-Qorti qieset li sħubija 
obbligatorja f'kamra hija inkompatibbli mal-Artikolu 49 tat-Trattat KE (is-sentenza tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tat-3 ta' Ottubru 2000 fil-Każ K-58/98,  Josef Corsten, para. Nru 45). 

Fir-rigward tal-kwistjoni tad-diskriminazzjoni, il-Kummissjoni tixtieq tistqarr li, sakemm il-
prinċipji msemmija hawn fuq li ġew stabbiliti mill-ECJ huma rrispettati, hija l-kompetenza 
esklussiva tal-Istati Membri sabiex jiddeċiedu kif l-assoċjazzjonijiet tan-negozju bħall-
kmamar tal-kummerċ jiġu mfasslin inkluż jekk is-sħubija f'dawn l-assoċjazzjonijiet għandhiex 
tkun obbligatorja jew volontarja. Is-sitwazzjoni għalhekk tvarja madwar l-UE.

Konklużjoni

Fid-dawl ta' dan t'hawn fuq, ma jistax jiġi konkluż li s-sħubija obbligatorja fl-IHK għall-
professjonisti stabbiliti fil-Ġermanja tikser il-liġi Komunitarja.


