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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 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 i 944/2008 w sprawie monopolu 
kominiarskiego w Niemczech

1. Streszczenie petycji 944/2008

Składający petycję protestuje przeciwko praktykom stosowanym przez niemieckie 
przedsiębiorstwa kominiarskie, obowiązkowym czyszczeniom kominów i związaną z nimi 
taryfą opłat. Twierdzi on, że niemieckie ustawodawstwo z zakresu usług kominiarskich stoi 
w sprzeczności z przepisami traktatu WE dotyczącymi prawa przedsiębiorczości, swobody 
świadczenia usług oraz z przepisami dotyczącymi konkurencji, w związku z czym zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu zagwarantowania, że niemieckie 
organy bezzwłocznie dostosują się do prawodawstwa UE w tym zakresie.

Wszelkie pozostałe streszczenia znajdują się w następujących komunikatach dla posłów:

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

Petycja 0649-05 CM 667567
Petycja 0933-05 CM 623424
Petycja 0135-06 CM 667567
Petycja 0972-06 CM 667567
Petycja 0076-07 CM 679837
Petycja 0945-07 CM 746018
Petycja 0946-07 CM 746019
Petycja 1501-07 CM 745814
Petycja 0038-08 CM 745816



PE421.465v01-00 2/2 CM\777271PL.doc

PL

2. Dopuszczalność petycji 944/2008

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

Informacje na temat dopuszczalności pozostałych petycji znajdują się w wymienionych 
powyżej oddzielnych komunikatach dla posłów.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja 944/2008 i pozostałe wyżej wymienione petycje odnoszą się do sytuacji w zakresie 
usług kominiarskich w Niemczech. Petycja 944/2008 dotyczy w szczególności zmian 
wprowadzonych niedawno w ustawodawstwie niemieckim oraz faktu, że niektóre z nich 
wejdą w życie dopiero po upływie okresu przejściowego.

Jak już wcześniej wyjaśniano w odpowiedziach na liczne petycje w tej sprawie 
(patrz odpowiedzi na wyżej wspomniane petycje), Komisja Europejska wszczęła przeciwko 
Niemcom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w odniesieniu do niemieckiej ustawy o kominiarzach i jej zgodności z prawodawstwem 
wspólnotowym. Szczegółowe informacje na temat tego postępowania znajdują się 
w odpowiedziach na pozostałe wspomniane petycje. 

Komisja Europejska może obecnie poinformować Parlament, że Niemcy rzeczywiście 
dokonały zmiany ustawodawstwa dotyczącego kominiarzy w zakresie, który umożliwił 
Komisji zakończenie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. Zmiany weszły w życie dnia 29 listopada 2008 r. Zgodnie z nowymi ramami 
prawnymi wykwalifikowani kominiarze z innych państw członkowskich mogą 
przeprowadzać wszystkie prace związane z czyszczeniem i przeglądami, które wcześniej były 
zarezerwowane dla kominiarzy z danego okręgu, z wyjątkiem wydawania certyfikatów 
zgodności dla nowo powstałych budynków oraz kontroli bezpieczeństwa wykonywanych 
co 3,5 roku. Kominiarze z danych okręgów będą nadal odpowiedzialni za kontrolę atestów 
wydawanych klientom przez dowolnie wybranych kominiarzy. Kominiarze odpowiedzialni za 
dany okręg będą wyznaczani na czas ograniczony (7 lat) w drodze otwartej procedury 
przetargowej, aby umożliwić wykwalifikowanym kominiarzom z innych państw 
członkowskich złożenie oferty i świadczenie usług w danym okręgu. Istnieją także pewne 
zapisy przejściowe, które mają umożliwić dostosowanie procedur, szczególnie odnoszących 
się do stopniowego wprowadzania procedury zamówień publicznych na świadczenie usług 
w danym okręgu. Od tego momentu wykwalifikowani kominiarze z innych państw 
członkowskich będą w pełni korzystać z prawa do świadczenia usług w Niemczech, 
a obywatele Niemiec będą mogli bez przeszkód korzystać z tych usług. 
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