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Tárgy: A 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. és 944/2008. számú petíció a német 
kéményseprőkről

1. A 944/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a német kéményseprő-vállalatoknál bevett munkamódszerek, a 
kötelező kéményseprés és az ezzel kapcsolatos díjtétel-megállapítás ellen. Rámutat, hogy a 
kéményseprőkről szóló német törvény ellenkezik az EK-Szerződésnek a letelepedés és 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a 
versenyszabályokkal, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy érje el, hogy a német 
hatóságok haladéktalanul tartsák be az EU e területen érvényben lévő jogi rendelkezéseit.

Az alábbi összefoglalások a következő petíciós közleményekben találhatók:

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

0649-05 CM 667567
0933-05 CM 623424
0135-06 CM 667567
0972-06 CM 667567
0076-07 CM 679837
0945-07 CM 746018
0946-07 CM 746019
1501-07 CM 745814
0038-08 CM 745816
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2. A 944/2008. számú petíció elfogadhatósága

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

Az összes korábbi petíció elfogadhatóságára vonatkozóan az egyes hivatkozott CM-
dokumentumokban találhatók információk.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A 944/2008. számú és a fent említett többi petíció a németországi kéményseprőkkel 
kapcsolatos helyzetről számol be. A 944/2008. számú petíció kifejezetten a vonatkozó német 
jogszabály legutóbbi módosításaival foglalkozik, illetve azzal a ténnyel, hogy e módosítások 
némelyike csak egy átmeneti időszak után lép hatályba.

Amint az e kérdésről benyújtott számos petícióra adott válaszokból (azaz a fent említett 
petíciókra adott válaszokból) is kiderül, az Európai Bizottság jogsértési eljárást 
kezdeményezett Németország ellen a kéményseprőkről szóló jogszabály, illetve annak a 
közösségi joggal való összeegyeztethetősége tekintetében. A jogsértési eljárással kapcsolatban 
a bizottság a többi petícióra adott válaszokból kaphat további tájékoztatást.

A Bizottság tájékoztatni kívánja a Parlamentet, hogy Németország oly módon módosította a 
kéményseprőkről szóló jogszabályát, amely alapján a Bizottság lezárhatja a jogsértési eljárást. 
A módosítások 2008. október 29-én léptek hatályba. Az új jogszabályi keret értelmében más 
tagállamok képesítéssel rendelkező kéményseprői is elvégezhetnek minden olyan 
kéménytisztítási és -vizsgálati tevékenységet, amelyet korábban kizárólag a körzeti 
kéményseprők végezhettek; az egyetlen kivételt az új épületek megfelelési tanúsítványának 
kiadása, valamint a 3 és fél évenként elvégzendő biztonsági ellenőrzések jelentik. A körzeti 
kéményseprők feladata marad az, hogy a szabadon kiválasztott kéményseprő által az 
ügyfélnek átadott tanúsítványok alapján ellenőrizzék a vizsgálatok elvégzését. A körzeti 
kéményseprőket egy meghatározott időszakra (7 év) nevezik ki, nyílt pályázati eljárással, 
amely lehetővé teszi, hogy más tagállamok képesítéssel rendelkező kéményseprői is 
beadhassák jelentkezésüket és körzetet kaphassanak. Érvényben van néhány átmeneti szabály, 
amelyek célja a szükséges kiigazítások lehetővé tétele, különösen a körzetek odaítélésére 
szolgáló nyílt pályázati eljárás fokozatos bevezetésével kapcsolatban. Mostantól más 
tagállamok kéményseprői is teljes mértékben élhetnek a szolgáltatásnyújtás szabadságához 
való jogukkal, és a német állampolgárok is szabadon alkalmazhatnak más tagállamokból 
származó, képesített kéményseprőket.
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