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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petițiile 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 și 944/2008 privind monopolul 
coșarilor germani

1. Rezumatul petiției nr. 944/2008

Petiționarul protestează față de modul de lucru al întreprinderilor germane de curățare a 
coșurilor, curățarea obligatorie a coșurilor și tarifele fixe aferente. Acesta afirmă că legislația 
germană privind curățarea coșurilor este în conflict cu prevederile Tratatului CE referitor la 
dreptul la liberă stabilire, libertatea de a presta servicii și normele de concurență, solicitând 
Parlamentului European să ia măsuri care să garanteze conformarea fără întârziere a 
autorităților germane la legislația comunitară existentă în domeniu.

Toate rezumatele anterioare pot fi găsite în următoarele comunicări către membri:

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

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

2. Admisibilitate pentru petiția nr. 944/2008
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Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul nr. 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

Admisibilitatea tuturor petițiilor anterioare se află în fiecare referință separată din 
comunicarea către membri.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009.

Petiția nr. 944/2008 și celelalte petiții menționate mai sus fac trimitere la situația coșarilor 
germani. Petiția nr. 944/2008 face referire în special la schimbările recent efectuate în 
legislația germană și la faptul că unele dintre aceste schimbări vor intra în vigoare doar după o 
perioadă de tranziție.

Așa cum s-a explicat în răspunsurile anterioare date numeroaselor petiții care vizau această 
chestiune (a se vedea răspunsurile la petițiile menționate mai sus), Comisia Europeană a 
inițiat o procedură de încălcare împotriva Germaniei cu privire la legislația germană privind 
curățarea coșurilor și compatibilitatea acesteia cu legislația comunitară. Pentru detalii 
suplimentare privind procedura de încălcare a dreptului comunitar, se trimit Comisiei 
răspunsurile date altor petiții. 

Comisia poate informa acum Parlamentul că Germania a modificat într-adevăr legislația 
privind curățarea coșurilor astfel încât aceasta a permis Comisiei să închidă procedura de 
încălcare a dreptului comunitar. Schimbările au intrat în vigoare la 29 noiembrie 2008. Noul 
cadru juridic permite coșarilor din alte state membre să presteze toate activitățile de curățare 
și control care erau rezervate coșarilor locali, cu excepția emiterii certificatelor de 
conformitate în cazul clădirilor nou construite și a faptului că controalele de securitate trebuie 
efectuate la intervale de 3,5 ani. Coșarilor locali le va rămâne responsabilitatea de a verifica 
dacă controalele au fost efectuate pe baza atestatelor furnizate clientului de către coșarul ales 
de acesta. Coșarii locali vor fi numiți pe o perioadă limitată (7 ani) în urma unei proceduri de 
licitație deschisă pentru a le permite coșarilor calificați din alte state membre să aplice și să le 
fie alocată o zonă. Există câteva dispoziții tranzitorii în acest domeniu care sunt menite  să 
țină seama de adaptările necesare, în special privind programarea graduală a procedurii de 
licitație deschisă în cazul zonelor alocate. Întrucât începând din acest moment, coșarii din alte 
state membre beneficiază pe deplin de dreptul de a presta servicii în Germania, cetățenii 
germani sunt liberi să folosească coșarii calificați din alte state membre. 
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