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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy Németországban kötelező az engedélyezett 
kéményseprők szolgáltatásainak igénybevétele, akik rendőrtisztek kíséretében ki is 
kényszeríthetik a belépést annak érdekében, hogy ellenőrizzék és kitisztítsák a házi 
fűtőberendezéseket és biztosítsák azok maradéktalan működőképességét. A már elvégzett 
munkákat engedélyezett ellenőrrel hivatalosan jóvá kell hagyatni. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a német kormány 2003 óta megsérti az uniós jogot, többek között a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket, mivel a monopóliumszerű 
rendszereket nem számolta fel. Végezetül jelzi, hogy egy francia állampolgárt a német 
szakszervezet nyomására – amely akadályokat gördített munkája elé – eltiltottak a 
kéményseprési szolgáltatások nyújtásától.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. október 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Bizottság 2003 és 2006 között kötelezettségszegési eljárást folytatott 
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Németország ellen a kéménysepréssel kapcsolatos régi jogszabály különböző rendelkezései 
tekintetében. Az ügy a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás uniós jog által garantált 
szabadságának lehetséges megsértéseire vonatkozott. Az eljárások konkrétan az alábbiakra 
irányultak: a kéményseprési szakma gyakorlásának és végzésének kéményseprési 
körzetenként egyetlen kéményseprőre („Bezirksschornsteinfegermeister”, a továbbiakban: 
BSM) történő korlátozása, és ebből eredően kifejezetten az az állampolgári kötelezettség, 
hogy csak a BSM-t bízhatják meg tisztítási és ellenőrzési feladatokkal, illetve az arra 
vonatkozó tilalom, hogy a BSM-t a kéményseprési körzeten kívül alkalmazzák.

Hosszadalmas erőfeszítéseket követően 2008-ban Németország megváltoztatta ezt a szabályt. 
Az új jogszabály („Schornsteinfeger-Handwerksgesetz”) legtöbb rendelkezése 2013. január 1-
jén lépett életbe. Jelenleg tehát a kéményseprési szolgáltatások széles körben nyitva állnak, 
így lehetővé vált, hogy más tagállamok kéményseprői kéményseprési és -ellenőrzési 
szolgáltatásokat nyújtsanak még akkor is, ha nem BSM-ek. A szolgáltatás megrendelői tehát 
maguk választhatják meg a kéményseprőt. Alapvetően továbbra is a BSM felelős egyrészt a 
kéményseprési és -ellenőrzési szolgáltatás végrehajtásának ellenőrzéséért a kazán tulajdonosa 
által szabadon megbízott kéményseprő által kibocsátott igazolások alapján, másrészt a 
biztonsági ellenőrzésért („Feuerstättenschau”), amelyet néhány évenként el kell végezni.

A körzeteket nyilvánosan meghirdetik és korlátozott időre ítélik oda a BSM-nek. Ez a reform 
megnyitotta a piacot a kéményseprési szolgáltatások előtt, mint ahogy a kereskedelmi jellegű 
szolgáltatások most nyitva állnak a más tagállambeli kéményseprők számára – és már nem 
csak a BSM-re korlátozódnak –, összhangban a szakmai képesítések kölcsönös elismerésével 
kapcsolatos szabályokkal. 

Elvileg az érintett tagállamnak kell eldöntenie, hogyan orvosolja a nemzeti jogszabályok 
uniós joggal való összeegyeztethetetlenségét. A jogi keret egyedi kialakítása, amelyben a 
német kéményseprők szakmájukat gyakorolják, továbbra is a német jogszabályok hatásköre 
alá tartozik.

A kéményseprők tevékenységére a 2006/123/EK szolgáltatási irányelv vonatkozik, amely 
szabályozza a másik tagállamban való letelepedés és ideiglenes jellegű szolgáltatásnyújtás 
szabályait. Németország ezt az irányelvet ágazati jogszabályokon keresztül hajtotta végre.  Az 
Európai Bizottságnak eddig nincsenek különösebb aggályai a kéményseprőkre vonatkozó 
jelenlegi német szabályozással kapcsolatban, feltéve, hogy nemcsak a más tagállambeli 
kéményseprők németországi letelepedési szabadságát biztosítják, hanem a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát is, azaz a kéményseprési tevékenységek ideiglenes jellegű gyakorlását 
Németországban egy németországi körzetben való letelepedésre vonatkozó kötelezettség 
nélkül. 

A Bizottság ily módon elfogadta a kéménysepréssel kapcsolatos német jogszabály reformját. 
Mindazonáltal a Bizottság szorosan nyomon követi a szolgáltatói ágazat alakulását a 
tagállamokban, így Németországban is. Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a nemzeti 
szintű jogszabályok vagy közigazgatási gyakorlatok ellentétesek a szolgáltatásokról szóló 
uniós jogszabályokkal, további intézkedéseket hozhat az uniós egységes piac jó működésének 
biztosítása érdekében.
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Összegzés

Figyelembe véve a kéményseprőkre vonatkozó német szabályozás 2008-as reformját, úgy 
tűnik, hogy a kéményseprési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi németországi jogi keret 
összhangban áll a szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályokkal. Azok a nehézségek, 
amelyekbe egy francia állampolgár ütközött a kéményseprési szakma Németországban történő 
gyakorlása során – ahogy azt a petíció benyújtója említi – láthatólag nem jogszabályi 
hiányosságok következményei. A fentiek fényében a Bizottság a jelenlegi helyzetben nem 
tartja szükségesnek a kéményseprőkre vonatkozó német szabályozás elleni fellépést.


