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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2549/2013 af Gerd Litzenburger, tysk statsborger, om 
skorstensfejningsmonopoler i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at det i Tyskland er obligatorisk at bruge autoriserede 
skorstensfejere, som oven i købet, under politiledsagelse, kan tiltvinge sig adgang til en bolig 
for at inspicere og rense dens varmeapparater og sikre, at de er fuldt funktionsdygtige. Ethvert 
arbejde, der allerede er udført, skal have en officiel godkendelse af en autoriseret inspektør. 
Andrageren hævder, at den tyske regering lige siden 2003 har overtrådt EU-lovgivningen, 
herunder bestemmelserne om fri udveksling af tjenesteydelser, ved at undlade at bringe 
monopolordninger til ophør. Endelig oplyser han, at en fransk statsborger blev tvunget til at 
holde op med at levere skorstensfejningsydelser i Tyskland som følge af pres fra den tyske 
fagforening, der lagde ham hindringer i vejen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen førte mellem 2003 og 2006 en traktatbrudssag mod Tyskland vedrørende 
forskellige bestemmelser i den gamle lov om skorstensfejning. Denne sag vedrørte eventuelle 
tilsidesættelser af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, som er sikret 
gennem EU-retten. De særlige spørgsmål i sagen omhandlede den begrænsede adgang til 
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skorstensfejerfaget og udøvelsen af denne aktivitet for en enkelt skorstensfejer 
(Bezirksschornsteinfegermeister", herefter kaldet BSM) pr. skorstensfejerdistrikt og derved 
navnlig borgernes forpligtelse til kun at lade BSM'en udføre rengørings- og 
inspiceringsopgaver samt forbuddet mod ansættelse uden for skorstensfejerdistriktet for 
BSM'en.

Efter en længerevarende indsats ændrede Tyskland denne ordning i 2008. De fleste 
bestemmelser i den nye lov ("Schornsteinfeger-Handwerksgesetz") trådte i kraft den 1. januar 
2013. Der er nu i stor udstrækning åbnet op for skorstensfejernes aktiviteter, hvilket giver 
skorstensfejere fra andre medlemsstater mulighed for at udføre fejning og målingsaktiviteter, 
selv om de ikke er en BSM. Tjenestemodtagerne kan derved hyre en skorstensfejer efter eget 
valg. BSM'en forbliver i alt væsentligt ansvarlig for at overvåge gennemførelsen af fejningen 
og målingsarbejdet på grundlag af de attestationer, der er udstedt af den skorstensfejer, som 
ejeren af fyret efter eget valg har indgået en aftale med, og for det sikkerhedstjek 
("Feuerstättenschau"), der skal finde sted med års mellemrum.

Distrikterne tildeles BSM'en for en begrænset tidsperiode og bekendtgøres offentligt. Denne 
reform har åbnet markedet for skorstensfejningsydelser, eftersom disse ydelser, der er af 
erhvervsmæssig art, nu er åbne for skorstensfejere fra andre medlemsstater, i 
overensstemmelse med reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og ikke 
længere er begrænset til en BSM.

Det er principielt op til den pågældende medlemsstat at beslutte, hvordan den bør rette op på 
den nationale lovgivnings manglende forenelighed med EU-lovgivningen. Den specifikke 
udformning af den retlige ramme, inden for hvilken tyske skorstensfejere udøver deres 
erhverv, hører fortsat under den tyske lovgivers ansvarsområde.

Skorstensfejeres aktiviteter er omfattet af servicedirektivet 2006/123/EF, som regulerer 
betingelserne for etablering i en anden medlemsstat eller levering af tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat på midlertidig basis. Tyskland har gennemført dette direktiv gennem 
sektorspecifik lovgivning. Kommissionen er indtil videre ikke væsentligt bekymret over den 
nuværende tyske lov om skorstensfejning, forudsat at det ikke kun er etableringsfriheden for 
skorstensfejere fra andre medlemsstater i Tyskland, som sikres, men også friheden til at levere 
tjenesteydelser, dvs. den midlertidige udførelse af skorstensfejningsaktiviteter i Tyskland, 
uden at være forpligtet til at være etableret i et bestemt tysk distrikt. 

Kommissionen har derfor accepteret reformen af den tyske lov om skorstensfejning. 
Kommissionen følger imidlertid tæt udviklingen i servicesektoren på tværs af 
medlemsstaterne, herunder Tyskland. Hvis Kommissionen støder på lovbestemmelser eller 
administrativ praksis på nationalt plan, som er i strid med EU-lovgivningen om 
tjenesteydelser, kan den træffe yderligere foranstaltninger for at sikre et velfungerende indre 
marked.

Konklusion

Under hensyntagen til reformen af den tyske lovgivning om skorstensfejning i 2008 synes den 
nuværende retlige ramme for skorstensfejningsaktiviteter i Tyskland at være forenelig med 
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EU-lovgivningen om tjenesteydelser. De problemer, som en fransk statsborger er stødt på i 
forbindelse med udførelsen af skorstensfejningsaktiviteter i Tyskland, som andrageren 
henviser til, synes ikke at være en konsekvens af lovgivningsmæssige mangler. På baggrund 
af ovenstående finder Kommissionen ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at 
skride ind over for den nuværende lovgivning for skorstensfejere i Tyskland.


