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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиции 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 363/2005, 
442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 135/2006, 972/2006, 
76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 38/2008 и 944/2008 относно
германските фирми за чистене на комини

1. Резюме на петиция 944/2008

Вносителят на петицията протестира срещу работните практики на германските фирми 
за чистене на комини, задължителното почистване на комини и свързаната с него 
таблица с фиксирани такси. Той твърди, че германското законодателство по отношение 
на почистването на комините е в противоречие с разпоредбите на Договора за ЕО 
относно правото на установяване, свободното предоставяне на услуги и правилата на 
конкуренцията, и по тази причина призовава Европейския парламент да предприеме 
действия, за да гарантира, че германските органи ще бъдат накарани незабавно да 
започнат да спазват законодателството на ЕС в тази област.

Всички предишни резюмета могат да бъдат открити в следните различни предишни 
Съобщения за членовете:

За 0352-02 CM 667567
За 0754-04 CM 667567
За 0837-04 CM 667567
За 0892-04 CM 667567
За 0992-04 CM 667567
За 0363-05 CM 667567
За 0442-05 CM 667567
За 0509-05 CM 667567
За 0571-05 CM 667567

За 0649-05 CM 667567
За 0933-05 CM 623424
За 0135-06 CM 667567
За 0972-06 CM 667567
За 0076-07 CM 679837
За 0945-07 CM 746018
За 0946-07 CM 746019
За 1501-07 CM 745814
За 0038-08 CM 745816
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2. Допустимост на петиция 944/2008

Обявена за допустима на 27 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

Допустимостта на всички предходни петиции може да бъде открита във всеки отделен 
документ CM за справка.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петиция 944/2008 и другите гореспоменати петиции се отнасят за ситуацията с 
фирмите за чистене на комини в Германия. Петиция 944/2008 се отнася, по-конкретно, 
за неотдавнашните изменения в германското законодателство и факта, че се предвижда 
някои от тези изменения да влязат в сила едва след изтичането на преходен период.

Както беше обяснено в предишните отговори на големия брой петиции по този въпрос 
(вж. отговорите на гореспоменатите петиции), Европейската комисия е образувала 
процедура за нарушение срещу Германия във връзка с германския закон за фирмите за 
чистене на комини и съответствието му с общностното право. За повече подробности 
относно процедурата за нарушение, комисията по петиции следва да се консултира с 
отговорите, дадени на другите петиции.

Комисията може понастоящем да информира Парламента, че Германия действително 
въведе изменения в законодателството си, отнасящо се за фирмите за чистене на 
комини, които позволиха на Комисията да закрие процедурата за нарушение. 
Измененията влязоха в сила на 29.11.2008 г. Новата законова рамка позволява на 
квалифицирани коминочистачи от други държави-членки да извършват всички 
дейности по почистване и инспектиране, които преди бяха в сферата на дейност
изключително на регионалните фирми за чистене на комини, с изключение единствено 
на издаването на удостоверения за съответствие за новопостроени сгради и проверки на 
безопасността, които се извършват на интервали от 3,5 години. Регионалните фирми за 
чистене на комини остават отговорни за проверката на извършените инспекции въз 
основа на удостоверения, предоставени от свободно избрани коминочистачи на техните 
клиенти. Регионалните фирми за чистене на комини се избират за ограничен срок от 
време (7 години) след открита тръжна процедура, която позволява на квалифицирани 
коминочистачи от други държави-членки да кандидатстват и да им бъде възложен 
даден регион. Съществуват някои преходни разпоредби, които имат за цел да позволят 
въвеждането на необходимите промени, по-конкретно по отношение на разделянето на
фази на публичната тръжна процедура за възлагане на региони. Отсега нататък 
фирмите за чистене на комини от други държави-членки имат пълни права да 
предоставят услугите си в Германия, а германските граждани имат свободата да 
използват услугите на компетентни фирми за чистене на комини от други държави-
членки.
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