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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomukset nro 0352/2002, 0754/2004, 0837/2004, 0992/2004, 0892/2004, 
0363/2005, 0442/2005, 0509/2005, 0571/2005, 0649/2005, 0933/2005, 
0135/2006, 0972/2006, 0076/2007, 0945/2007, 0946/2007, 1501/2007, 0038/2008 
ja 0944/2008 nuohoojista Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0944/2008

Vetoomuksen esittäjä vastustaa saksalaisten nuohousyritysten työkäytäntöjä, nuohouksen 
pakollisuutta ja siihen liittyvää kiinteää hinnastoa. Hän toteaa, että Saksan nuohousta koskeva 
lainsäädäntö on ristiriidassa sijoittautumisoikeutta, palvelujen tarjoamisen vapautta sekä 
kilpailusääntöjä koskevien EY:n perustamissopimuksen määräysten kanssa ja pyytää 
Euroopan parlamenttia näin ollen ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Saksan 
viranomaiset saadaan viipymättä noudattamaan asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä.

Yhteenvedot edellä mainituista vetoomuksista löytyvät seuraavista aiemmista ilmoituksista 
jäsenille:

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

Nro 0649-05 CM 667567
Nro 0933-05 CM 623424
Nro 0135-06 CM 667567
Nro 0972-06 CM 667567
Nro 0076-07 CM 679837
Nro 0945-07 CM 746018
Nro 0946-07 CM 746019
Nro 1501-07 CM 745814
Nro 0038-08 CM 745816
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2. Vetoomuksen nro 0944/2008 käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tiedot kaikkien aiempien vetoomusten käsiteltäväksi ottamisesta löytyvät edellä mainituista 
erillisistä CM-asiakirjoista.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksessa nro 0944/2008 ja muissa edellä mainituissa vetoomuksissa viitataan Saksan 
tilanteeseen nuohoojien osalta. Vetoomuksessa nro 0944/2008 viitataan erityisesti Saksan 
lainsäädäntöön äskettäin tehtyihin muutoksiin ja siihen, että osa näistä muutoksista tulee 
voimaan vasta siirtymäkauden jälkeen.

Kuten useisiin tätä asiaa koskeviin vetoomuksiin aiemmin annetuissa vastauksissa (vrt. 
vastaukset edellä mainittuihin vetoomuksiin) on selitetty, Euroopan komissio oli aloittanut 
Saksaa vastaan rikkomismenettelyn, joka koski Saksan nuohouslainsäädäntöä ja sen 
yhteensopivuutta yhteisön lainsäädännön kanssa. Kehotamme valiokuntaa tutustumaan 
muihin vetoomuksiin annettuihin vastauksiin saadakseen lisätietoa rikkomismenettelystä. 

Komissio voi nyt ilmoittaa parlamentille, että Saksa on todellakin muuttanut 
nuohouslainsäädäntöään tavalla, jonka ansiosta komissio on voinut lopettaa 
rikkomismenettelyn. Muutokset tulivat voimaan 29.11.2008. Uudessa lainsäädäntökehyksessä 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneet pätevät nuohoojat voivat suorittaa kaikkia puhdistus- ja 
tarkastustoimenpiteitä, jotka oli aiemmin varattu alueellisille nuohoojille, lukuun ottamatta 
ainoastaan uusien rakennusten vaatimustenmukaisuutta koskevien todistusten antamista ja 
3,5 vuoden välein tehtäviä turvallisuustarkastuksia. Alueellisten nuohoojien vastuulla on 
jatkossakin valvoa asiakkaan vapaasti valitseman nuohoojan antamien todistusten perusteella, 
että nuohooja on tehnyt asianmukaiset tarkastukset. Alueelliset nuohoojat nimitetään 
määräajaksi (7 vuodeksi) avoimen tarjouskilpailun päätteeksi, jotta muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet pätevät nuohoojat voivat hakea aluetta ja saada sellaisen. Käytössä on joitakin 
siirtymäjärjestelyjä, joiden on tarkoitus mahdollistaa tarvittavien mukautusten tekeminen 
erityisesti alueiden jakamisessa käytettävän avoimen tarjouskilpailumenettelyn asteittaisessa 
käyttöönotossa. Tästä lähtien muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneilla nuohoojilla on täysi 
oikeus tarjota palvelujaan Saksassa, ja saksalaiset voivat vapaasti käyttää muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita päteviä nuohoojia. 
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