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Temats: Lūgumraksts Nr. 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 un 944/200, par Vācijas 
skursteņslauķu monopoltiesībām

1. Lūgumraksta Nr. 944/2008 kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Vācijas skursteņslaucīšanas uzņēmumu darbības 
principiem, obligāto skursteņslaucīšanu un saistīto fiksēto maksājumu skalu. Viņš uzskata, ka 
skursteņslauķiem piemērojamie Vācijas tiesību akti ir pretrunā EK līguma noteikumiem par 
tiesībām veikt uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanas brīvību un konkurences 
noteikumiem, tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu iesaistīties, lai nodrošinātu, ka Vācijas iestādes 
nekavējoties sāk ievērot šai jomai piemērojamo ES tiesību aktu prasības. 

Visi iepriekšējie kopsavilkumi atrodami zemāk uzskaitītajos paziņojumos komitejas 
locekļiem.
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2. Lūgumraksta Nr. 944/2008 pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Lūgumraksts Nr. 944/2008 un visi citi iepriekš minētie lūgumraksti attiecas uz situāciju ar 
skursteņu slaucīšanu Vācijā. Īpaši lūgumraksts Nr. 944/2008 attiecas uz Vācijas tiesību aktos 
nesen veiktajām izmaiņām un apstākli, ka dažas no šīm izmaiņām stāsies spēkā tikai pēc 
pārejas perioda.

Kā jau iepriekš tika atbildēts uz vairākiem lūgumrakstiem par šo tematu (sal. atbildes uz 
iepriekš norādītajiem lūgumrakstiem), Eiropas Komisijas ir uzsākusi pārkāpuma procedūru 
pret Vāciju par Vācijas tiesību aktiem saistībā ar skursteņu slaucīšanu un to atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem. Sīkākai informācijai par pārkāpuma procedūru mēs atsaucamies uz 
Lūgumrakstu komitejas sniegtajām atbildēm uz citiem lūgumrakstiem. 

Komisija tagad var informēt Parlamentu, ka Vācija patiešām ir grozījusi tiesību aktus par 
skursteņu slaucīšanu, līdz ar to Komisija var slēgt pārkāpuma procedūru. Izmaiņas stājās 
spēkā 2008. gada 29. novembrī. Jaunais tiesiskais regulējums atļauj kvalificētiem 
skursteņslauķiem no citām dalībvalstīm veikt skursteņu slaucīšanu un pārbaudes, kas agrāk 
bija ekskluzīvā rajona skursteņslauķu kompetencē, ar vienīgo izņēmumu, ka atbilstības 
sertifikātu izdošana jaunuzceltajām ēkām un veicamajām drošības pārbaudēm notiks ar 3,5 
gadu intervālu. Rajona skursteņslauķu pārziņā būs kontrolēt, vai pārbaudes tiek veiktas 
atbilstoši tām apliecībām, kuras brīvi izraudzīts skursteņslauķis uzrāda savam klientam. 
Rajona skursteņslauķus iecels uz noteiktu laiku (7 gadiem) un rīkojot atklātu konkursu, lai 
tādā veidā ļautu kvalificētiem skursteņslauķiem arī no citām dalībvalstīm pieteikties un iegūt 
darbu rajonā. Ir ieviesti daži pārejas pasākumi, lai ļautu veikt nepieciešamos pielāgojumus, 
īpaši attiecībā uz publisko konkursu procedūru posmiem rajonu iedalīšanā. No šī brīža 
skursteņslauķi no citām dalībvalstīm ir tiesīgi sniegt savus pakalpojumus Vācijā, un Vācijas 
iedzīvotāji var brīvi izmantot citu dalībvalstu skursteņslauķu pakalpojumus.
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