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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2549/2013, którą złożył Gerd Litzenburger (Niemcy), w sprawie 
monopoli kominiarzy w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się temu, że w Niemczech istnieje obowiązek korzystania z 
usług licencjonowanych kominiarzy, którzy celem dokonania kontroli i oczyszczenia 
domowych urządzeń grzewczych oraz sprawdzenia, czy funkcjonują one prawidłowo, mogą 
nawet – w towarzystwie funkcjonariuszy policji – wejść do pomieszczeń bez zgody 
właściciela. Wszelkie wykonane już prace wymagają formalnego zatwierdzenia przez 
licencjonowanego inspektora. Składający petycję utrzymuje, że niemiecki rząd od 2003 r. 
narusza prawo UE, w tym przepisy dotyczące swobody świadczenia usług, ponieważ do tej 
pory nie położył kresu tym monopolistycznym ustaleniom. Na zakończenie składający petycję 
informuje, że pewien obywatel Francji był zmuszony zaprzestać świadczenia usług 
kominiarskich w Niemczech wskutek nacisku ze strony niemieckiego związku, który 
utrudniał mu działanie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2014 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

W latach 2003–2006 Komisja Europejska przeprowadziła postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom Niemiec, którego przedmiotem były różne przepisy starej ustawy 
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o działalności kominiarzy. Postępowanie dotyczyło możliwych naruszeń swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zgodnie z gwarancjami przewidzianymi na 
mocy prawa UE. W szczególności przedmiotem postępowania była kwestia ograniczania 
dostępu do zawodu kominiarza i kwestia prowadzenia odpowiedniej działalności tylko przez 
jednego kominiarza w danym okręgu (Bezirksschornsteinfegermeister), a tym samym 
obowiązek obywateli do zlecania czyszczenia i inspekcji kominów tylko temu jednemu 
kominiarzowi okręgowemu oraz zakaz zatrudniania kominiarza okręgowego poza jego 
okręgiem.

Po długotrwałych staraniach Niemcy zmieniły ten system w 2008 r. Większość przepisów 
nowej ustawy (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
Działalność kominiarska jest więc obecnie w dużej mierze dostępna dla wszystkich, co 
umożliwia kominiarzom z innych państw członkowskich świadczenie odpowiednich usług 
kominiarskich i dokonywanie pomiarów, nawet jeżeli nie są oni kominiarzami okręgowymi. 
Odbiorcy usług mogą zatem wynająć kominiarza zgodnie z własnym wyborem. Kominiarz 
okręgowy zasadniczo w dalszym ciągu odpowiada za nadzorowanie realizacji robót 
kominiarskich i związanych z pomiarami w oparciu o zaświadczenia wydawane przez 
kominiarzy wynajmowanych przez właścicieli pieców, a także za kontrolę bezpieczeństwa 
(Feuerstättenschau), która musi mieć miejsce co kilka lat.

Okręgi są rozdzielane między kominiarzy okręgowych z przydziałem na określony okres, a 
odpowiednie informacje podaje się do wiadomości publicznej. Przedmiotowa reforma 
doprowadziła do otwarcia rynku usług kominiarskich, gdyż usługi o charakterze 
komercyjnym mogą być teraz świadczone przez kominiarzy z innych państw członkowskich, 
co jest zgodne z zasadami uznawania kwalifikacji zawodowych, i nie są już zarezerwowane 
dla kominiarzy okręgowych.

W zasadzie to dane państwo członkowskie decyduje, w jaki sposób zadba o zgodność 
przepisów krajowych z prawem UE. Odpowiedzialność za konkretny kształt ram prawnych 
regulujących wykonywanie zawodu przez niemieckich kominiarzy w dalszym ciągu 
spoczywa na ustawodawcy niemieckim.

Działalność kominiarzy podlega pod dyrektywę usługową 2006/123/WE, która określa 
warunki podejmowania działalności w innym państwie członkowskim lub tymczasowego 
świadczenia usług w innym państwie członkowskim. Niemcy wdrożyły tę dyrektywę przy 
pomocy przepisów sektorowych. Komisja Europejska nie ma poważnych zastrzeżeń odnośnie 
do obowiązujących w Niemczech przepisów dotyczących zawodu kominiarza, pod 
warunkiem że w Niemczech gwarantuje się nie tylko swobodę przedsiębiorczości w 
przypadku kominiarzy z innych państw członkowskich, ale również swobodę świadczenia 
usług, czyli tymczasowe świadczenie usług kominiarskich w Niemczech bez obowiązku 
podejmowania działalności w konkretnym niemieckim okręgu. 

W związku z tym Komisja zaakceptowała reformę wprowadzoną na mocy niemieckiej ustawy 
o działalności kominiarzy. Niemniej jednak Komisja uważnie śledzi sytuację w sektorze usług 
w państwach członkowskich, w tym również w Niemczech. Gdyby Komisja dopatrzyła się 
przepisów prawnych lub praktyk administracyjnych stosowanych na szczeblu krajowym, 
które są sprzeczne z prawem UE w zakresie usług, może podjąć dalsze działania w celu 
zagwarantowania sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku UE.
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Podsumowanie

Dzięki reformie z 2008 r., która dotyczy niemieckich regulacji w zakresie działalności 
kominiarskiej, obecne ramy prawne dotyczące wykonywania zawodu kominiarza w 
Niemczech są zgodne z prawem UE w zakresie świadczenia usług. Trudności, z jakimi 
spotkał się obywatel Francji pracujący jako kominiarz w Niemczech, o czym wspomina 
składający petycję, nie są skutkiem braków legislacyjnych. W związku z powyższym na 
obecnym etapie Komisja nie dostrzega potrzeby podejmowania działań wymierzonych 
przeciwko obowiązującym w Niemczech przepisom w zakresie prowadzenia działalności 
kominiarskiej.


