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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2549/2013, внесена от Герд Литценбургер, с германско
гражданство, относно монополи за почистване на комини в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията не одобрява факта, че в Германия е задължително 
използването на услуги на лицензирани коминочистачи, които, придружени от 
полицаи, може дори да влязат със сила, за да инспектират и почистят домашните 
отоплителни уреди и да гарантират, че те са в пълно работно състояние. Всяка вече 
свършена работа трябва да бъде официално одобрена от лицензиран инспектор. 
Вносителят на петицията твърди, че от 2003 г. насам германското правителство 
нарушава правото на ЕС, включително разпоредбите относно свободното предоставяне 
на услуги, като не е прекратило монополния режим. Накрая, той посочва, че френски 
гражданин е бил принуден да преустанови предоставянето на услуги по почистване на 
комини в Германия в резултат на натиска от страна на германския съюз, който е 
поставил пречки пред него.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Забележки на Комисията

Между 2003 и 2006 г. Европейската комисия водеше дело за нарушение срещу 
Германия по отношение на различни разпоредби на стария закон за коминочистачите.
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Това дело се отнасяше до евентуални нарушения на свободата на установяване и на 
свободното предоставяне на услуги, гарантирано от правото на ЕС. Предмет на 
производството по-конкретно бяха ограничаването на достъпа до професията 
коминочистач и упражняването на тази дейност от един-единствен коминочистач 
(„Bezirksschornsteinfegermeister“, наричан по-долу BSM) във всеки район за чистене на 
комини и следователно по-специално задължението на гражданите да възлагат 
единствено на BSM задачите по почистване и инспекция, както и забраната BSM да 
бъдат наемани на работа извън съответния район за чистене на комини.

След продължителни усилия Германия промени тази схема през 2008 г. Повечето от 
разпоредбите на новия закон („Schornsteinfeger-Handwerksgesetz“) влязоха в сила на 1 
януари 2013 г. Дейностите на коминочистачите следователно вече са до голяма степен 
отворени, като се позволява на коминочистачи от други държави членки да извършват 
дейност по чистене и измерване, дори ако не са BSM. Така получателите на услуги 
могат да наемат коминочистач по свой избор. BSM по същество остава отговорен за 
наблюдението на изпълнението на работата по чистенето и измерването въз основа на 
свидетелствата, издадени от коминочистача, нает свободно от собственика на 
отоплителните уреди, и за проверката за сигурност („Feuerstättenschau“), която трябва 
да се извършва веднъж на няколко години.

Районите се възлагат на BSM за ограничен период от време и се обявяват публично. 
Тази реформа отвари пазара за услуги по почистване на комини, тъй като тези услуги, 
които са с търговски характер, вече са отворени за коминочистачи от други държави 
членки в съответствие с правилата относно признаването на професионалните 
квалификации и вече не се ограничават до BSM.

По принцип съответната държава членка трябва да реши как да отстрани 
несъвместимостта на национално законодателство с правото на ЕС. Конкретното 
разработване на правната уредба, съгласно която германските коминочистачи 
упражняват професията си, остава отговорност на германския законодател.

Дейността на коминочистачите попада в приложното поле на Директива 2006/123/ЕО 
(директивата за услугите), която урежда условията за установяване в друга държава 
членка или за предоставяне на услуги в друга държава членка на временна основа. 
Германия прилага тази директива чрез секторното законодателство. Европейската 
комисия до момента няма сериозни опасения по отношение на действащите германски 
разпоредби във връзка с дейността на коминочистачите, при условие, че е гарантирана 
не само свободата на установяване за коминочистачи от други държави членки в 
Германия, но също така е гарантирано свободното предоставяне на услуги, т.е. 
временното изпълнение на дейностите по почистване на комини в Германия, без 
задължението за установяване в конкретен германски район. 

Така Комисията прие реформата на германския закон за коминочистачите. Въпреки 
това Комисията следи отблизо събитията в сектора на услугите в различните държави 
членки, включително в Германия. Ако Комисията се натъкне на правни разпоредби или 
административни практики на национално равнище, които противоречат на правото на 
ЕС в областта на услугите, тя може да предприеме допълнителни мерки, за да се 
гарантира доброто функциониране на единния пазар на ЕС.



CM\1053001BG.doc 3/3 PE551.834v01-00

BG

Заключение

Като се вземе предвид извършената през 2008 г. реформа на германската правна уредба 
на дейността на коминочистачите, изглежда, че настоящата правна рамка за дейностите 
по почистване на комини в Германия е съвместима с правото на ЕС в областта на 
услугите. Трудностите, които е имал френски гражданин във връзка с упражняване на 
дейност като коминочистач в Германия, на които се позовава вносителят на петицията, 
изглежда не са следствие от законодателни слабости. С оглед на горепосоченото 
Комисията не вижда на този етап необходимост от действие срещу настоящата правна 
уредба на дейността на коминочистачите в Германия.


