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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0276/2010, imressqa minn H.E.v Z, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar it-talba tiegħu biex jabolixxi s-sħubija obbligatorja għal negozji 
indipendenti fil-kmamar tal-kummerċ 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-liġi Ġermaniża tobbliga lin-negozji biex ikunu membri tal-kmamar tal-kummerċ u n-nies 
tas-sengħa f’assoċjazzjonijiet professjonali, ovvjament fuq bażi ta’ ħlas. Il-petizzjonant iqis 
dan l-obbligu bħala wieħed mhux demokratiku u jindika li Stati Membri oħra tal-UE 
m’għandhomx l-istess dispożizzjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjoni tirreferi għal-liġi dwar l-irregolar provviżorju tad-drittijiet tal-kmamar tal-
industrija u l-kummerċ (“IHKG”). Il-petizzjonant isostni li s-sħubija obbligatorja fil-kmamar 
tal-industrija u l-kummerċ tal-persuni ġuridiċi suġġetti għat-taxxa fuq in-negozju li jkollhom 
uffiċċju rreġistrat fiż-żona ġuridika tal-kamra, abbażi tat-taqsima 2 IHKG, mhijiex 
demokratika u tiddiskrimina kontra l-impriżi li joperaw fil-Ġermanja vis-à-vis in-negozji fl-
Istati Membri l-oħra fejn ma jeżistix obbligu bħal dan. 

Diskriminazzjoni

L-Artikolu 49 TFUE jipprovdi l-implimentazzjoni tad-dispożizzjoni ġenerali dwar in-
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nondiskriminazzjoni fil-qasam partikolari tad-dritt ta’ stabbiliment. Il-libertà tal-istabbiliment 
tinkludi d-dritt li wieħed jibda u jeżerċita attivitajiet bħala persuna li taħdem għal rasha “taħt 
il-kondizzjonijiet stipulati fil-liġijiet tal-pajjiż tal-istabbiliment, għaċ-ċittadini tiegħu stess”. 

Madankollu, mill-informazzjoni li għandha għad-dispożizzjoni tagħha, il-Kummissjoni ma 
tistax tikkonkludi li r-regoli Ġermaniżi dwar is-sħubija obbligatorja fil-kamra tal-kummerċ 
jittrattaw b’mod differenti liċ-ċittadini u lil dawk li mhumiex ċittadini jew li jużaw kriterji 
b’effett simili. 

Il-fatt li xi Stati Membri oħra ma stabbilixxewx sistema ta’ sħubija obbligatorja f’kamra tal-
kummerċ m’għandux impatt fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni fil-każ 
inkwistjoni. F’dan ir-rigward, ta’ min wieħed jgħid li għadd ta’ Stati Membri għandhom 
regoli dwar sħubija obbligatorja fil-kmamar tal-kummerċ (bħalma huma l-Awstrija jew il-
Greċja).

Restrizzjoni tal-libertà tal-istabbiliment

Skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar il-libertà tal-istabbiliment 
f’konformità mal-Artikolu 49 TFUE, ir-rekwiżit tar-reġistrazzjoni obbligatorja ma’ 
organizzazzjoni jew korp professjonali jew tas-sħubija fihom għandu jitqies legali sakemm 
dawn ikunu jieħdu ħsieb li jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji morali u etiċi u l-kontroll 
dixxiplinari tal-membri, rekwiżiti li jixirqilhom li jitħarsu (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-
22 ta’ Settembru 1983 fil-Kawża 271/82, Ministère public v. Vincent Rodolphe Auer, 
paragrafu 18).

Fejn il-Qorti qieset is-sħubija obbligatorja f’kamra inkompatibbli mal-libertà tal-provvista ta’ 
servizzi, innutat b’mod espliċitu li dan ma japplikax għal-libertà tal-istabbiliment (sentenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ Ottubru 2000 fil-Kawża C-58/98, Josef Corsten, paragrafu 45). 

Fil-Ġermanja, is-sħubija obbligatorja fil-kamra tal-industrija u l-kummerċ, billi titlob l-
inklużjoni tal-professjonisti kollha, isservi għall-iskop li jiġu eżerċitati kompiti 
amministrattivi fis-settur ekonomiku bis-saħħa tat-tmexxija awtonoma mill-kamra minflok 
mill-Istat kif ukoll li jiġu rrappreżentati l-interessi tal-kummerċ u tal-industrija vis-à-vis l-
Istat. 

Is-sħubija obbligatorja fil-kamra tal-industrija u l-kummerċ tal-Ġermanja ma tikkostitwixxix 
diskriminazzjoni kontra l-persuni li mhumiex ċittadini meta huma jistabbilixxu ruħhom fil-
Ġermanja. Fid-dawl tal-każistika tal-Qorti, il-Kummissjoni m’għandhiex ukoll għalfejn 
temmen li r-regoli Ġermaniżi jikkostitwixxu restrizzjoni mhux iġġustifikata tal-libertà tal-
istabbiliment. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li r-regoli jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti mill-
Qorti u għaldaqstant huma konformi mal-liġi tal-Unjoni Ewropea.


