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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2549/2013 του Gerd Litzenburger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα μονοπώλια καθαρισμού καπνοδόχων στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο γεγονός ότι στη Γερμανία είναι υποχρεωτική η χρήση των 
υπηρεσιών καθαριστών καπνοδόχων που διαθέτουν ειδική άδεια, οι οποίοι μπορούν, με τη 
συνοδεία αστυνομικών, ακόμα και να εισέλθουν με τη βία σε ένα σπίτι προκειμένου να 
επιθεωρήσουν και να καθαρίσουν τις οικιακές συσκευές θέρμανσης και να διασφαλίσουν ότι 
λειτουργούν πλήρως. Τυχόν εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πρέπει να εγκρίνονται 
επισήμως από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η γερμανική 
κυβέρνηση παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ από το 2003, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, καθώς δεν έχει διακόψει τις μονοπωλιακές 
ρυθμίσεις. Τέλος, αναφέρει ότι ένας γάλλος υπήκοος αναγκάστηκε να σταματήσει να παρέχει 
υπηρεσίες καθαρισμού καπνοδόχων στη Γερμανία λόγω των πιέσεων που του ασκήθηκαν 
από το γερμανικό σωματείο, το οποίο έθεσε εμπόδια στην άσκηση του επαγγέλματός του. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Μεταξύ του 2003 και του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε μια διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Γερμανίας σχετικά με διάφορες διατάξεις του παλαιού νόμου περί 
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καπνοδοχοκαθαριστών. Η υπόθεση αυτή αφορούσε πιθανές παραβιάσεις της ελευθερίας 
εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως κατοχυρώνονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ. Τα ειδικά θέματα της διαδικασίας ήταν ο περιορισμός της πρόσβασης στο 
επάγγελμα του καπνοδοχοκαθαριστή και η άσκηση αυτής της δραστηριότητας σε έναν μόνο 
καπνοδοχοκαθαριστή σαρώθρου («Bezirksschornsteinfegermeister», στο εξής BSM) ανά 
περιφέρεια σάρωσης, και ως εκ τούτου, ειδικότερα την υποχρέωση των πολιτών να 
αναθέτουν μόνο σε BSM καθήκοντα καθαρισμού και επιθεώρησης, και την απαγόρευση της 
απασχόλησης εκτός της περιοχής σάρωσης για BSM.

Μετά από παρατεταμένες προσπάθειες, η Γερμανία άλλαξε το καθεστώς αυτό του 2008. Οι 
περισσότερες διατάξεις του νέου νόμου («Schornsteinfeger-Handwerksgesetz») τέθηκαν σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι δραστηριότητες των καπνοδοχοκαθαριστών είναι ως εκ 
τούτου, πλέον σε μεγάλο βαθμό ανοικτές, επιτρέποντας έτσι, σε μεγάλο βαθμό, σε 
καπνοδοχοκαθαριστές από άλλα κράτη μέλη να παρέχουν δραστηριότητες σάρωσης και 
μέτρησης, ακόμη και εάν δεν πρόκειται για BSM. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών μπορούν ως 
εκ τούτου να προσλάβουν καπνοδοχοκαθαριστές της επιλογής τους. Ο BSM παραμένει 
κυρίως υπεύθυνος για την εποπτεία της εκτέλεσης των εργασιών σάρωσης και μέτρησης 
βάσει των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον καπνοδοχοκαθαριστή στον οποίο έχουν 
αναθέσει εργασίες οι ιδιοκτήτες των κλιβάνων, καθώς και τον έλεγχο ασφαλείας 
(«Feuerstättenschau») ο οποίος πρέπει να πραγματοποιείται κάθε λίγα χρόνια.

Οι περιφέρειες έχουν απονεμηθεί σε BSM για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχουν 
ανακοινωθεί δημοσίως. Η μεταρρύθμιση αυτή άνοιξε την αγορά για υπηρεσίες 
καπνοδοχοκαθαρισμού, επειδή οι εν λόγω υπηρεσίες οι οποίες είναι εμπορικής φύσεως είναι 
πλέον ανοικτές σε καπνοδοχοκαθαριστές από άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους κανόνες 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και δεν περιορίζονται πλέον σε 
BSM.

Κατ' αρχήν, εναπόκειται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αποφασίσει με ποιό τρόπο θα 
πρέπει να αποκαταστήσει την ασυμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της 
ΕΕ. Ο ειδικός σχεδιασμός του νομικού πλαισίου εντός του οποίου οι γερμανοί 
καπνοδοχοκαθαριστές ασκούν το επάγγελμά τους παραμένει στην αρμοδιότητα του γερμανού 
νομοθέτη.

Οι δραστηριότητες καπνοδοχοκαθαρισμού καλύπτονται από την οδηγία υπηρεσιών 
2006/123/ΕΚ, η οποία ρυθμίζει τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος 
ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος σε προσωρινή βάση. Η Γερμανία έχει θέσει 
σε εφαρμογή την οδηγία αυτή μέσω τομεακής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει 
επί του παρόντος σημαντικές ανησυχίες σε ό,τι αφορά την τρέχουσα ρύθμιση στη Γερμανία 
περί καπνοδοχοκαθαρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι όχι μόνο η ελευθερία εγκατάστασης για 
καπνοδοχοκαθαριστές από άλλα κράτη μέλη στη Γερμανία είναι εξασφαλισμένη, αλλά επίσης 
και η ελευθερία για την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή η προσωρινή άσκηση των 
δραστηριοτήτων καπνοδοχοκαθαρισμού στη Γερμανία χωρίς να υφίσταται υποχρέωση 
εγκατάστασης σε συγκεκριμένη γερμανική περιοχή. 

Η Επιτροπή έχει ως εκ τούτου αποδεχθεί τη μεταρρύθμιση του γερμανικού νόμου περί 
καπνοδοχοκαθαριστών. Όμως, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον 
τομέα των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Σε 
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περίπτωση που η Επιτροπή καταγράψει νομικές διατάξεις ή διοικητικές πρακτικές σε εθνικό 
επίπεδο που αντιβαίνουν με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις υπηρεσίες, μπορεί να λάβει 
περαιτέρω μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της 
ΕΕ.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταρρύθμιση του 2008 του γερμανικού κανονισμού περί 
καπνοδοχοκαθαριστών, φαίνεται ότι το σημερινό νομικό πλαίσιο για δραστηριότητες 
καπνοδοχοκαθαρισμού στη Γερμανία είναι συμβατό με τον νόμο περί υπηρεσιών της ΕΕ. Οι 
δυσκολίες που συνάντησε γάλλος υπήκοος για να ασκήσει τη δραστηριότητα 
καπνοδοχοκαθαριστή στη Γερμανία, όπως επικαλείται ο αναφέρων, δεν εμφανίζεται να 
αποτελεί άμεση συνέπεια νομοθετικών κενών.  Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν θεωρεί 
επί του παρόντος ότι υφίσταται ανάγκη για δράση κατά του ισχύοντος κανονισμού περί 
καπνοδοχοκαθαριστών στη Γερμανία.


