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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställningarna 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, 076/2007, 0945/2007, 0946/2007, 1501/2007, 0038/2008 
och 0944/2008 om det tyska sotningsmonopolet

1. Sammanfattning av framställning 0944/2008

Framställaren protesterar mot den praxis som tyska sotarfirmor tillämpar, obligatorisk sotning 
av skorstenar och de fasta avgifterna i samband med detta. Han hävdar att den tyska 
sotningslagstiftningen strider mot bestämmelserna i EU-fördraget om den fria 
etableringsrätten, friheten att tillhandahålla tjänster och konkurrensbestämmelserna. Han ber 
därför Europaparlamentet att vidta åtgärder för att se till att de tyska myndigheterna 
omgående tvingas följa EU:s lagstiftning på området.

Alla tidigare sammanfattningar anges i följande tidigare meddelanden till ledamöterna:

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

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



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

SV

2. Tillåtlighet för framställning 0944/2008

Framställningen förklarades tillåtlig den 27 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

Tillåtlighet för alla tidigare framställningar anges i varje separat meddelande om 
framställningen i fråga.

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Framställning 0944/2008 och de andra ovannämnda framställningarna handlar alla om den 
tyska sotningslagstiftningen. Framställning 0944/2008 tar särskilt upp de ändringar som 
nyligen har gjorts i den tyska lagstiftningen och det faktum att vissa av dessa ändringar inte 
träder i kraft förrän efter en övergångsperiod.

Som tidigare har förklarats i svaren på det stora antalet framställningar om denna fråga 
(jämför svaren på de ovannämnda framställningarna) har kommissionen inlett ett 
överträdelseförfarande mot Tyskland i fråga om den tyska lagen om sotning och dess 
överensstämmelse med gemenskapsrätten. För ytterligare information om 
överträdelseförfarandet hänvisas utskottet till svaren på de övriga framställningarna. 

Kommissionen kan nu informera parlamentet om att Tyskland har ändrat 
sotningslagstiftningen på ett sådant sätt att det är möjligt för kommissionen att avsluta
överträdelseförfarandet. Ändringarna trädde i kraft den 29 november 2008. Enligt den nya 
lagstiftningen tillåts sotare från andra medlemsstater utföra all rengöring och alla kontroller 
som tidigare endast fick utföras av distriktssotarmästaren, med undantag av utfärdandet av 
intyg om överensstämmelse vid godkännande av nybyggnad och säkerhetskontroller som ska 
utföras med 3,5 års mellanrum. Distriktssotarmästaren förblir ansvarig för att kontrollera att 
kontroller har genomförts på grundval av intyg från den sotare som kunden väljer. 
Distriktssotarmästaren utses på en begränsad tid (7 år) och efter ett offentligt
anbudsförfarande för att göra det möjligt för behöriga sotare från andra medlemsstater att 
ansöka om och tilldelas ett distrikt. Det finns vissa övergångsbestämmelser för att möjliggöra 
nödvändiga anpassningar, särskilt när det gäller införandet av det offentliga anbudsförfarandet 
för tilldelning av distrikt. Från och med nu har sotare från andra medlemsstater rätt att erbjuda 
sina tjänster i Tyskland, och tyska medborgare kan fritt anlita behöriga sotare från andra 
medlemsstater. 
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