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Teema: Petitsioon nr 2549/2013, mille on esitanud Saksamaa kodanik Gerd 
Litzenburger korstnapühkimismonopoli kohta Saksamaal

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja ei ole rahul sellega, et Saksamaal on kohustus kasutada litsentsitud 
korstnapühkijate teenust, kes võivad politseiametnike saatel isegi jõuga elamusse siseneda, et 
kontrollida ja puhastada koduseid kütteseadmeid ning tagada, et need oleksid täielikult 
töökorras. Kõik varem tehtud tööd peab ametlikult kinnitama litsentsitud inspektor. 
Petitsiooni esitaja väidab, et suutmata lõpetada monopoolset korda, on Saksa valitsus alates 
2003. aastast rikkunud ELi õigust, sealhulgas sätteid, mis käsitlevad teenuste osutamise 
vabadust. Lõpuks märgib ta, et Prantsuse kodanik oli sunnitud Saksamaal 
korstnapühkimisteenuse osutamise lõpetama surve tõttu, mis tuli Saksa ametiühingu poolt, 
kes tema tegevust takistas.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 24. oktoobril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjoni tähelepanekud

Ajavahemikus 2003. aastast kuni 2006. aastani viis Euroopa Komisjon Saksamaa vastu läbi 
rikkumismenetluse, mis puudutas nn vana korstnapühkimisseaduse mitmeid sätteid. Selles 
menetluses käsitleti ELi õigusega tagatud asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse 
võimalikke rikkumisi. Menetluse käigus uuriti konkreetselt korstnapühkija kutsealal 
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tegutsemise piiranguid ja üheleainsale korstnapühkijale antud õigust teatavas ringkonnas 
korstnapühkijatööd teha (nn ringkonnakorstnapühkija – „Bezirksschornsteinfegermeister”) 
ning sellest tulenevat kodanike kohustust tellida kütteseadmete puhatus- ja kontrollitöid ainult 
oma ringkonnakorstnapühkijalt, aga ka ringkonnakorstnapühkijale kehtestud keeldu töötada 
väljaspool oma ringkonda.

2008. aastal, pärast pikaajalisi pingutusi, muutis Saksamaa seda korda. Enamik uue 
korstnapühkimisseaduse („Schornsteinfeger-Handwerksgesetz”) sätteid jõustus 1. jaanuaril 
2013. Korstnapühkijateenused on nüüd suures osas vabad, mis võimaldab kütteseadmete 
puhastamise ja kontrolli teenuseid pakkuda ka ELi teistest liikmesriikidest pärit 
korstnapühkijatel, ilma et nad oleksid ringkonnakorstnapühkijad. Teenuse kasutajad saavad 
seega korstnapühkija vabalt valida. Ringkonnakorstnapühkija ülesandeks jääb esiteks kontroll 
selle üle, kuidas küttekollete omaniku poolt vabal kokkuleppel palgatud korstnapühkija on 
puhastus- ja kontrollitöid teinud, võttes aluseks selle korstnapühkija väljastatud tõendid. 
Ringkonnakorstnapühkija ülesanne on ka tulekollete turvalisuse kontroll 
(„Feuerstättenschau”), mis tuleb läbi viia iga paari aasta tagant.

Ringkonnakorstnapühkija ametiaeg on piiratud ja kuulutatakse avalikult välja. See reform on 
korstnapühkimisteenuste turu avanud, kuna nende, olemuselt kaubanduslike teenuste 
osutamine on kooskõlas kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eeskirjadega nüüd avatud ka 
teistest liikmesriikidest pärit korstnapühkijatele, mitte enam üksnes 
ringkonnakorstnapühkijatele.

See, kuidas kõrvaldada siseriiklike õigusaktide mittevastavus ELi õigusele, jääb 
põhimõtteliselt asjaomase liikmesriigi otsustada. Konkreetse õigusraamistiku, mis reguleerib 
korstnapühkijate tööd Saksamaal, peab kujundama Saksa seadusandja.

Direktiiv 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul), milles sätestatakse teise liikmesriiki tööle 
asumise või teises liikmesriigis ajutiselt teenuste osutamise tingimused, puudutab ka 
korstnapühkijate tööd. Saksamaa on seda direktiivi rakendanud valdkondlike õigusaktide 
kaudu. Euroopa Komisjonil ei ole olulisi probleeme seoses praeguste Saksamaa 
korstnapühkijate tööd reguleerivate õigusaktidega, tingimusel et teistest liikmesriikidest pärit 
korstnapühkijatele on Saksamaal tagatud nii asutamisvabadus kui ka teenuste osutamise 
vabadus, st õigus teha Saksamaal ajutiselt korstnapühkijatöid, ilma et nad oleksid kohustatud 
tööle asuma konkreetses Saksamaa ringkonnas. 

Komisjon on Saksamaa korstnapühkimisseaduse reformi seega aktsepteerinud. Komisjon 
jälgib aga tähelepanelikult teenustesektori arengut liikmesriikides, sh Saksamaal. Kui 
komisjon peaks tuvastama, et liikmesriikide õigusnormid või haldustavad lähevad vastuollu 
teenuseid käsitlevate ELi õigusaktidega, võib ta rakendada uusi meetmeid, et tagada ELi ühtse 
turu hea toimimine.

Järeldus

Võttes arvesse 2008. aastal toimunud Saksamaa korstnapühkimiskorra reformi, on Saksamaa 
praegune korstnapühkimistöid reguleeriv õigusraamistik ilmselt kooskõlas teenuseid 
käsitlevate ELi õigusaktidega. Raskused, mida Prantsusmaa kodanik petitsiooni esitaja väitel 
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Saksamaal korstnapühkija tööd teha püüdes koges, ei tulenenud ilmselt seadusandluse 
puudujääkidest. Ülaltoodut silmas pidades ei näe Euroopa Komisjon praegu vajadust astuda 
samme Saksamaal kehtiva korstnapühkimistöid reguleeriva õigusraamistiku vastu.


