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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2549/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gerd 
Litzenburger, par skursteņu tīrīšanas monopoliem Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka Vācijā obligāti jāizmanto pakalpojumi, ko sniedz 
licencēti skursteņslauķi, kuri policistu pavadībā var veikt pat piespiedu iekļūšanu mājoklī, lai 
pārbaudītu un tīrītu mājokļa apkures ierīces un nodrošinātu to pilnīgu funkcionalitāti. Iepriekš 
jau paveikti darbi oficiāli jāapstiprina licencētam inspektoram. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka Vācijas valdība kopš 2003. gada pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus, tostarp 
noteikumus par pakalpojumu sniegšanas brīvību, jo tā nav likvidējusi monopolu sistēmu. 
Visbeidzot, viņš norāda, ka Francijas valstspiederīgais bija spiests pārtraukt skursteņu 
tīrīšanas pakalpojumus Vācijā, pakļaujoties Vācijas arodbiedrības spiedienam, kas radīja 
viņam šķēršļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas apsvērumi

Eiropas Komisija no 2003. līdz 2006. gadam īstenoja pārkāpuma procedūru pret Vāciju 
saistībā ar dažādiem noteikumiem novecojušajā likumā par skursteņslauķu pakalpojumiem. 
Minētā procedūra bija saistīta ar iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz ES tiesību aktos 
garantēto brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību. Konkrēti 
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procedūrā tika izskatīti jautājumi par ierobežojumu piekopt skursteņslauķa amatu un šīs 
profesionālās darbības norobežošana vienā konkrētā iecirknī, ko apkalpo par iecirkni 
atbildīgais skursteņslauķis (vāciski „Bezirksschornsteinfegermeister”), kā rezultātā konkrētā 
iecirkņa iedzīvotāji savu mājokļu skursteņu tīrīšanu drīkstēja uzticēt tikai vienam konkrētam 
atbildīgajam skursteņslauķim, kas savukārt drīkstēja apkalpot tikai viņam paredzēto iecirkni.

2008. gadā Vācija pēc ilgiem centieniem grozīja šo kārtību. Vairākums jaunā likuma 
(„Schornsteinfeger-Handwerksgesetz”) noteikumu stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī. 
Tādējādi iespējas nodarboties ar skursteņslauķa profesiju tagad kopumā vairs nav ierobežotas, 
un ar tīrīšanu un pārbaudi var nodarboties arī skursteņslauķi no citām dalībvalstīm, pat ja viņi 
nav atbildīgi par konkrēto iecirkni. Līdz ar to pakalpojuma saņēmēji var brīvi izvēlēties 
skursteņslauķa pakalpojumu sniedzēju. Iecirkņa skursteņslauķis joprojām ir atbildīgs par 
tīrīšanas un pārbaudes uzraudzību, pamatojoties uz krāsns īpašnieka brīvi nolīgtā 
skursteņslauķa apliecinājumu, un par kārtējo drošības pārbaudi („Feuerstättenschau”), kas 
veicama ik pēc vairākiem gadiem.

Iecirkņa skursteņslauķa amatu tagad var ieņemt uz ierobežotu laikposmu, un vakances uz to 
tiek publiski izsludinātas. Veikto reformu rezultātā skursteņslauķu pakalpojumu tirgus tagad ir 
atvērts, jo šos komerciālos pakalpojumus atbilstīgi noteikumiem par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, var sniegt arī skursteņslauķi no citām dalībvalstīm, un viņiem vairs nav 
obligāti jābūt iecirkņa skursteņslauķiem.

Pēc būtības par dalībvalsts tiesību aktu neatbilstības Eiropas tiesību aktiem risināšanu ir 
jālemj pašai dalībvalstij. Par skursteņslauķu profesionālās darbības tiesiskā regulējuma 
konkrēto uzbūvi joprojām ir jālemj Vācijas likumdevējam.

Uz skursteņslauķa pakalpojumu sniegšanu attiecas Pakalpojumu direktīva (Direktīva 
Nr. 2006/123/EK), kas reglamentē nosacījumus uzņēmējdarbības sākšanai citā dalībvalstī vai 
veikšanai uz laiku. Vācija ir īstenojusi šo direktīvu, pieņemot nozaru tiesību aktus. Eiropas 
Komisijai pagaidām iebildumu pret pašreizējiem Vācijas skursteņslauķu darbību 
reglamentējošajiem noteikumiem, ja skursteņslauķiem no citām dalībvalstīm tiek nodrošināta 
ne tikai brīvība veikt uzņēmējdarbību Vācijā, bet arī pakalpojumu sniegšanas brīvība, t.i., 
tiesības uz laiku nodarboties ar skursteņslauķa amatu Vācijā, nereģistrējoties konkrētā Vācijas 
iecirknī. 

Tādējādi Komisija ir akceptējusi Vācijas veiktās reformas likumā par skursteņslauķiem. 
Tomēr Komisija dalībvalstīs, tostarp Vācijā, rūpīgi seko aktualitātēm pakalpojumu nozarē. Ja 
Komisija konstatēs, ka tiesību normas vai administratīvā prakse valsts līmenī pārkāpj ES 
tiesību aktus pakalpojumu jomā, tā varēs veikt papildu pasākumus nolūkā nodrošināt ES 
vienotā tirgus pareizu darbību.

Nobeigums

Ņemot vērā 2008. gadā veikto Vācijas skursteņslauķu darbību reglamentējošo noteikumu 
reformu, var secināt, ka Vācijas pašreizējais skursteņslauķu darbības tiesiskais regulējums 
atbilst ES tiesību aktiem pakalpojumu jomā. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā 
situācija, kurā Francijas valstspiederīgajam Vācijā ir grūtības sniegt skursteņslauķa 
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pakalpojumus, nav radusies tiesību aktu nepilnību dēļ. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija 
neuzskata, ka šobrīd sakarā ar skursteņslauķu darbības regulējumu Vācijā būtu jāveic kādi 
pasākumi.


