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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2549/2013, adresată de Gerd Litzenburger, de cetățenie germană, 
privind monopolurile în domeniul curățării coșurilor de fum în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează împotriva faptului că, în Germania, este obligatoriu să se utilizeze 
serviciile autorizate de curățare a coșurilor de fum, care pot, însoțite de ofițeri de poliție, chiar 
să forțeze intrarea cu scopul de a inspecta și de a curăța aparatele casnice de încălzire și de a 
se asigura că acestea sunt pe deplin funcționale. Orice lucrare deja efectuată trebuie să fie 
aprobată oficial de către un inspector autorizat. Petiționarul susține că, începând din 2003, 
guvernul german a încălcat legislația UE, inclusiv dispozițiile referitoare la libertatea de a 
presta servicii, întrucât nu a pus capăt acordurilor de monopol. În sfârșit, acesta indică faptul 
că un cetățean francez a fost nevoit să oprească furnizarea de servicii de curățare a coșurilor 
de fum în Germania, ca urmare a presiunii din partea sindicatului german, care i-a pus 
obstacole.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei

În perioada 2003-2006 Comisia Europeană a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Germaniei cu privire la diferite prevederi din vechea Lege privind 
curățarea coșurilor de fum. Procedura respectivă a vizat posibile încălcări ale libertății de 
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stabilire și ale libertății de a presta servicii, astfel cum sunt garantate de dreptul UE. Obiectul 
specific al procedurilor îl constituie restricționarea accesului la profesia de hornar și 
desfășurarea acestei activității de către un singur hornar („Bezirksschornsteinfegermeister”, 
denumit în continuare BSM) pe district de curățenie și, astfel, în special obligația cetățenilor 
de a însărcina doar BSM cu sarcini de curățare și inspecție, precum și interzicerea ocupării 
forței de muncă în afara districtului de curățenie pentru BSM.

După mai multe eforturi, Germania a schimbat acest sistem în 2008. Majoritatea prevederilor 
noii legi („Schornsteinfeger-Handwerksgesetz”) au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. 
Activitățile de hornar sunt, astfel, deschise în mare măsură, permițând hornarilor din alte state 
membre să ofere activități de curățare și de măsurare, chiar dacă nu sunt BSM. Beneficiarii de 
servicii pot, astfel, să angajeze un hornar la alegere. BSM rămâne în mare parte responsabil 
pentru monitorizarea implementării activităților de curățare și măsurare pe baza atestatelor 
emise de hornarii angajați la liber de către proprietarul furnalelor, precum și pentru controlul 
de siguranță („Feuerstättenschau”) care trebuie să aibă loc la fiecare câțiva ani.

Districtele sunt încredințate către BSM pentru o perioadă limitată de timp și sunt anunțate în 
mod public. Această reformă a deschis piața pentru serviciile de curățare a coșurilor de fum, 
aceste servicii care sunt de natură comercială fiind deschise acum pentru hornarii din alte state 
membre, în conformitate cu normele privind recunoașterea calificărilor profesionale, și nu se 
mai limitează la un BSM.

În principiu, este datoria statelor membre implicate să decidă în ce mod ar trebui să remedieze 
incompatibilitatea legislației naționale cu dreptul UE. Proiectarea specifică a cadrului juridic 
în care hornarii din Germania își practică meseria rămâne responsabilitatea legislaturii 
germane.

Activitățile de curățare de coșuri de fum sunt cuprinse în Directiva 2006/123/CE privind 
serviciile, care reglementează condițiile pentru stabilirea într-un alt stat membru sau prestarea 
de servicii într-un alt stat membru cu titlu temporar. Germania a pus în aplicare această 
directivă prin legislație sectorială. Deocamdată, Comisia Europeană nu este preocupată în 
mod semnificativ în ceea ce privește reglementarea germană actuală privind hornarii, cu 
condiția ca, nu doar libertatea de stabilire în Germania pentru hornarii din alte state membre 
să fie asigurată, ci și libertatea de a presta servicii, adică desfășurarea activităților de curățare 
de coșuri de fum în Germania fără obligația de a se stabili într-un anumit district german. 

Comisia a acceptat, astfel, reforma Legii germane privind curățarea coșurilor de fum. Cu toate 
acestea, Comisia urmărește îndeaproape progresele din sectorul serviciilor de pe teritoriul 
statelor membre, inclusiv al Germaniei. În cazul în care Comisia întâlnește prevederi legale 
sau practici administrative la nivel național contrare dreptului UE privind serviciile, este 
posibil să ia măsuri suplimentare pentru a asigura buna funcționare a pieței unice a UE.

Concluzie

Având în vedere reforma din 2008 privind reglementarea germană în ceea ce privește 
hornarii, se pare că actualul cadru juridic pentru activitățile de hornar în Germania este 
compatibil cu dreptul UE privind serviciile. Dificultățile întâmpinate de un resortisant francez 
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în desfășurarea activității de hornar în Germania, astfel cum au fost invocate de petiționar, nu 
par a fi consecința deficiențelor legislative. Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia 
nu consideră în acest moment că este nevoie să ia măsuri împotriva reglementării actuale 
privind hornarii în Germania.


