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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0725/2011, imressqa minn Bernhard Kempen, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem 6 intrapriżi, dwar is-sħubija obbligatorja mal-Kmamar 
tal-Kummerċ u l-Industrija fil-Ġermanja u l-Awstrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta, f’isem sitt intrapriżi Ġermaniżi u Awstrijaċi, dwar is-sħubija 
obbligatorja fil-Ġermanja ta’ dawn mal-kmamar tal-kummerċ u l-industrija. Il-petizzjonant 
iqis li sħubija obbligatorja tikser il-liġi Ewropea.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Marzu 2012

Il-Kummissjoni tista’ tikkummenta dwar il-petizzjoni biss minn perspettiva ta’ liġi tal-UE. Il-
kummenti tal-Kummissjoni jsegwu l-istess linja tal-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-
petizzjonijiet 0470/2009 u 0125/2011 dwar is-sħubija obbligatorja mal-Kmamar tal-Kummerċ 
fil-Ġermanja. 

Skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (CJEU) dwar il-libertà tal-
istabbiliment (Artikolu 49 TFUE), ir-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni obbligatorja ma’ jew is-
sħubija f’ organizzazzjoni jew entità professjonali jridu jiġu meqjusa bħala xi ħaġa legali, 
safejn dawn ifittxu li jassiguraw l-osservanza ta’ prinċipji morali u etiċi u l-kontroll 
dixxiplinarju tal-membri, rekwiżiti li ta’ min jipproteġihom. Skont is-CJEU, il-liġijiet tal-Istati 
Membri li jipprovdu għal reġistrazzjoni obbligatorja mas-soċjetà professjonali mhumiex, 
għalhekk, bħala tali, kontra l-liġi tal-UE (deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Settembru 
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1983 fil-Kawża 271/82, Vincent Rodolphe Auer v Ministère public, para.18).

Il-Kmamar tal-Kummerċ u l-Industrija jaħdmu favur il-mira li jeżerċitaw dmirijiet 
amministrattivi fis-settur ekonomiku permezz ta' awtonomija fil-governanza mill-Kamra 
minflok mill-Istat. Huma jżommu r-reġistru tal-professjonisti. Huma jippromwovu l-interessi 
tal-membri tagħhom fir-rigward tal-Istat u jirrappreżentawhom meta jitressqu jew jiġu 
diskussi proposti leġiżlattivi jew proposti oħra. Huma joffru taħriġ professjonali, 
informazzjoni relevanti u pariri legali lill-membri tagħhom. Barra minn hekk, il-Kamra tista’ 
tiggarantixxi d-diċenza u l-prattika tajba tal-professjonisti. 

Dwar it-tariffa għas-sħubija, ta’ min ifakkar li s-CJEU ddeċidiet illi s-sħubija obbligatorja fil-
Kamra għas-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 dwar din il-kwistjoni, l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà, 
sakemm huma jikkonformaw mal-liġi tal-UE, li jistabbilixxu s-sistema tagħhom għall-
iffinanzjar tal-Kmamar tal-Kummerċ li jistgħu jiġu mill-baġit tal-Istat jew mit-tariffi tas-
sħubija jew mit-tnejn kif ukoll minn sorsi oħra. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, ma jistax jiġi konkluż li s-sħubija obbligatorja fil-Kmamar tal-
Kummerċ u l-Industrija fil-Ġermanja u l-Awstrija hija kontra l-liġi tal-UE.


