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Udvalget for Andragender
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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 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 og 944/2008 om det tyske 
skorstensfejermonopol

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de tyske skorstensfejerfirmaers arbejdspraksis, obligatorisk 
skorstensfejning og den dermed forbundne gebyrfastsættelse. Han påpeger, at den tyske 
skorstensfejerlov er i modstrid med EF-traktatens bestemmelser om etableringsret, 
tjenesteydelser og konkurrencereglerne, og anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
bevirke, at de tyske myndigheder omgående efterkommer EU's på området gældende 
retsakter.

Alle tidligere sammendrag kan findes i følgende meddelelser til medlemmerne:

For 0352-02 CM 667567 For 0649-05 CM 667567
For 0754-04 CM 667567 For 0933-05 CM 623424
For 0837-04 CM 667567 For 0135-06 CM 667567
For 0892-04 CM 667567 For 0972-06 CM 667567
For 0992-04 CM 667567 For 0076-07 CM 679837
For 0363-05 CM 667567 For 0945-07 CM 746018
For 0442-05 CM 667567 For 0946-07 CM 746019
For 0509-05 CM 667567 For 1501-07 CM 745814
For 0571-05 CM 667567 For 0038-08 CM 745816
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger i henhold til forretningsordenens artikel 192, stk. 4.

Det besluttes separat for hvert enkelt af de ovenstående CM-dokumenter, om de tidligere 
andragender opfylder betingelserne for behandling.

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragende 944/2008 og de øvrige ovennævnte andragender henviser alle til situationen i 
Tyskland vedrørende skorstensfejere. Andragende 944/2008 henviser navnlig til de seneste 
ændringer af den tyske lovgivning og den kendsgerning, at nogle af disse ændringer først 
træder i kraft efter en overgangsperiode.

Som det tidligere blev forklaret i svarene til de talrige andragender om dette emne (jf. svaret
på ovennævnte andragender), indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod 
Tyskland i forbindelse med den tyske skorstensfejerlov og dennes overensstemmelse med 
fællesskabsretten. For yderligere oplysninger om overtrædelsesproceduren henviser udvalget 
til svarene på de øvrige andragender.

Kommissionen kan hermed meddele Parlamentet, at Tyskland nu har ændret lovgivningen om 
skorstensfejere på en sådan måde, at Kommissionen har kunnet afslutte føromtalte
overtrædelsesprocedure. Ændringerne trådte i kraft den 29. november 2008. Den nye 
lovramme gør det muligt for skorstensfejere fra andre medlemsstater at udføre samtlige af de
rengørings- og inspektionsaktiviteter, som før i tiden var forbeholdt de lokale skorstensfejere, 
med undtagelse af udstedelse af overensstemmelsescertifikater for nybyggerier og 
sikkerhedseftersyn, som skal gennemføres med intervaller på mellem tre og fem år. Lokale 
skorstensfejere skal fortsat være ansvarlige for at kontrollere, at inspektioner udføres på basis 
af attester fra den frit valgte skorstensfejer til dennes kunde. De lokale skorstensfejere 
udpeges for en begrænset periode (7 år) og efter et offentligt udbud, som skal gøre det muligt 
for kvalificerede skorstensfejere fra andre medlemsstater at ansøge om og få tildelt et distrikt.
En række overgangsordninger skal sikre de nødvendige tilpasninger, navnlig for så vidt angår 
indførelsen af den offentlige udbudsprocedure for tildeling af distrikter. Skorstensfejere fra 
andre medlemsstater har nu fuld ret til at levere deres tjenesteydelser i Tyskland, og tyske 
statsborgere kan frit anvende kvalificerede skorstensfejere fra andre medlemsstater."
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