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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0169/2012 imressqa minn E.M., ta’ ċittadinanza Griega, dwar id-dmir 
ta’ sħubija fil-kmamar tal-kummerċ u l-industrija Griegi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra s-sħubija obbligatorja fil-kmamar tal-kummerċ u l-industrija 
fil-Greċja. Skont il-petizzjonant, is-sħubija obbligatorja ma hi ta’ ebda benefiċċju għall-
membri li, għall-kuntrarju, huma obbligati jħallsu miżati eżorbitanti u mhux ġustifikati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-30 ta’ Awwissu 2012

L-ewwel nett, ta' min wieħed jiftakar li l-liġi tal-UE ma tirregolax direttament il-kwistjoni tas-
sħubija obbligatorja fil-Kmamar tal-Kummerċ tal-Istati Membri. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE 
(QtĠ-UE) stabbiliet li s-sħubija obbligatorja fil-Kmamar tas-Snajja' għall-impriżi minn Stati 
Membri oħrajn li jixtiequ li jipprovdu servizzi transkonfinali (mingħajr ma jkunu stabbiliti fl-
Istat Membru fejn jingħata s-servizz) hija inkompatibbli mal-libertà li wieħed jipprovdi 
servizzi1. Madankollu, meta l-impriża kkonċernata tkun stabbilita fl-Istat Membru ospitanti, 
is-sħubija obbligatorja tista' tiġi ġġustifikata (Sentenza tal-QtĠ-UE tat-3 ta’ Ottubru 2000 fil-
Kawża C-58/98, Josef Corsten, paragrafu 45).  

Barra minn hekk, skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-QtĠ-UE dwar il-libertà tal-
                                               
1 Ara d-Deċiżjoni tal-11 ta' Diċembru 2003 fil-Kawża C-215/01, Bruno Schnitzer, dwar 
regoli Ġermaniżi li impriżi barranin tas-sengħa jiddaħħlu fir-reġsitri tal-kummerċ. 
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istabbiliment (l-Artikolu 49 tat-TFUE), ir-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni jew sħubija obbligatorji 
ma’ organizzazzjoni jew entità professjonali għandu jiġi kkunsidrat bħala legali, sa fejn din 
tfittex li tiżgura l-osservanza ta’ prinċipji morali u etiċi u l-kontroll dixxiplinarju tal-membri, 
rekwiżiti li jistħoqqilhom jiġu protetti. Skont il-QtĠ-UE, il-liġijiet tal-Istati Membri li
jistipulaw reġistrazzjoni obbligatorja mas-soċjetà professjonali, bħala tali, mhumiex, 
għalhekk, inkompatibbli mal-liġi tal-UE (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Settembru 
1983 fil-Kawża 271/82, Vincent Rodolphe Auer vs Ministère public, paragrafu 18). 

Fid-dawl ta' dak t'hawn fuq, jista' jiġi konkluż li, għalkemm is-sħubija obbligatorja ma' kamra 
tal-kummerċ hija inkompatibbli mal-libertà li wieħed jipprovdi servizzi (Artikolu 56 TFUE), 
fiha nnifisha mhijiex inkompatibbli mal-libertà tal-istabbiliment, iżda tista' tkun ġustifikata u, 
għaldaqstant, tkun kompatibbli mal-liberta' tal-istabbiliment.

Dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja lill-kmamar tal-kummerċ, ta’ min ifakkar li l-QtĠ-UE 
ddeċidiet illi s-sħubija obbligatorja fil-Kamra tas-Snajja għall-impriżi kkonċernati u, 
għaldaqstant, il-ħlas tas-sottoskrizzjoni relatata jistgħu jkunu ġustifikati fil-każ ta’ 
stabbiliment fl-Istat Membru li jospita (Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ Ottubru 2000 
fil-Kawża C-58/98, Josef Corsten, paragrafu 45). Fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-UE f'din il-
kwistjoni, l-Istati Membri għandhom il-possibilità li jistabbilixxu s-sistema tagħhom għall-
finanzjament tal-kmamar tal-kummerċ, sakemm dawn jikkonformaw mal-liġi tal-UE. 

Ta' min wieħed jiftakar li l-kontribut normalment jirrappreżenta l-kontroparti għar-rwol li l-
kmamar tal-kummerċ għandhom fil-ħajja ekonomika u fir-rabtiet bejn l-operaturi ekonomiċi u 
l-Gvern, kif ukoll għas-servizzi mogħtija lill-membri tagħhom: Il-Kmamar tal-Kummerċ 
iżommu r-reġistru tal-professjonisti, jippromwovu l-interessi tal-membri tagħhom vis-à-vis l-
Istat, jirrappreżentawhom meta jitressqu proposti leġiżlattivi jew proposti oħrajn jew meta 
dawn jiġu diskussi, u joffru taħriġ professjonali, informazzjoni relevanti u pariri legali lill-
membri tagħhom.

Konklużjoni

Fid-dawl ta' dak li jissemma' hawn fuq, wieħed ma jistax jasal għall-konklużjoni li s-sħubija 
obbligatorja fil-Kmamar tal-Kummerċ fil-Greċja u l-pagament ta' ħlas jikkostitwixxu 
restrizzjoni fuq il-libertà tal-istabbiliment fil-Greċja li tkun inkompatibbli mal-
Artikolu 49 TFUE.  


