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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2549/2013, ktorú predkladá Gerd Litzenburger, nemecký štátny 
príslušník, o monopole na výkon kominárskej činnosti v Nemecku

1. Zhrnutie obsahu petície

Prekladateľ protestuje proti tomu, že v Nemecku je povinné využívať služby kominárov, ktorí 
sú držiteľmi licencie a ktorí môžu v sprievode policajtov dokonca aj násilne vniknúť do domu 
s cieľom vykonať inšpekciu vykurovacích zariadení a vyčistiť ich a zabezpečiť ich správne 
fungovanie. Akékoľvek vykonané práce na vykurovacích zariadeniach musia byť úradne 
schválené inšpektorom, ktorý je držiteľom licencie. Predkladateľ tvrdí, že nemecká vláda od 
roku 2003 porušuje právne predpisy EÚ vrátane predpisov týkajúcich sa voľného pohybu 
služieb tým, že nezrušila monopol na výkon kominárskej činnosti. Uvádza aj prípad kominára 
francúzskej štátnej príslušnosti, ktorý bol nútený prestať vykonávať kominársku činnosť v 
Nemecku v dôsledku nátlaku zo strany nemeckého zväzu, ktorý mu v jej výkone bránil.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. októbra 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2015)

Pripomienky Komisie

V rokoch 2003 a 2006 vykonala Európska komisia konanie o neplnení povinnosti proti 
Nemecku vo vzťahu k rôznym ustanoveniam starého zákona o kominárskej činnosti. V konaní 
sa posudzovalo možné porušenie slobody usadenia a slobody poskytovania služieb, ktoré sú 
zaručené právom EÚ. Osobitnými predmetmi konania bolo obmedzenie prístupu k profesii 



PE551.834v01-00 2/3 CM\1053001SK.doc

SK

kominára a výkonu tejto činnosti na jedného kominára („Bezirksschornsteinfegermeister“, 
ďalej len BSM) na kominársky obvod, a teda najmä povinnosť občanov poveriť BSM 
čistiacimi a kontrolnými úlohami, a zákaz zamestnania mimo kominárskeho obvodu pre 
BSM.

Po vlečúcom sa úsilí Nemecko tento systém zmenilo v roku 2008. Väčšina ustanovení nového 
zákona („Schornsteinfeger-Handwerksgesetz“) nadobudla účinnosť 1. januára 2013. Činnosti 
kominárov sú v súčasnosti vo veľkom rozsahu otvorené, takže kominári z iných členských 
štátov môžu poskytovať kominárske a meracie služby aj v prípade, ak nie sú BSM. 
Príjemcovia služieb si preto môžu najať kominára podľa vlastnej voľby. BSM zostáva naďalej 
zodpovedný najmä za monitorovanie vykonávania kominárskej a meracej činnosti na základe 
osvedčení, ktoré vydal kominár poverený vlastníkom pece podľa jeho vlastného výberu, a za 
bezpečnostnú kontrolu („Feuerstättenschau“), ktorá sa musí vykonať každých niekoľko rokov. 

Okresy sa BSM udeľujú na obmedzené obdobie a výberové konania sa oznamujú verejnosti. 
Táto reforma otvorila trh s kominárskymi službami, keďže služby komerčnej povahy sú 
otvorené kominárom z iných členských štátov v súlade s pravidlami o uznávaní odborných 
kvalifikácií a už nie sú obmedzené na BSM:

V zásade je vecou dotknutého členského štátu, aby rozhodol o spôsobe nápravy nesúladu 
vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ. Konkrétna podoba  právneho rámca, v 
ktorom svoju činnosť vykonávajú kominári v Nemecku, je zodpovednosťou  nemeckej 
legislatívy.

Na činnosti kominárov sa uplatňuje smernica o službách 2006/123/ES, ktorá reguluje 
podmienky usadenia v inom členskom štáte alebo dočasného poskytovania služieb v inom 
členskom štáte. Nemecko túto smernicu implementovalo prostredníctvom odvetvových 
právnych predpisov. Európska komisia nemá žiadne závažné obavy s  ohľadom na aktuálne 
nemecké predpisy o kominároch, za predpokladu, že je zabezpečená nielen sloboda usadiť sa 
pre kominárov z iných členských štátov v Nemecku, ale aj voľný pohyb služieb, teda dočasný 
výkon kominárskej činnosti v Nemecku bez toho, aby bolo povinné mať sídlo v určitom 
nemeckom okrese. 

Komisia teda prijala reformu nemeckého zákona o kominároch. Komisia však naďalej 
dôkladne sleduje vývoj v odvetví služieb v členských štátoch vrátane Nemecka. Ak Komisia 
nájde právne predpisy alebo administratívne postupy na úrovni členských štátov, ktoré sú v 
rozpore s právom EÚ o službách, môže prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie riadneho 
fungovania jednotného trhu EÚ.

Záver

Vzhľadom na reformu nemeckých právnych predpisov o činnosti kominárov z roku 2008 sa 
zdá, že súčasný právny rámec činnosti kominárov v Nemecku je v súlade s právnymi 
predpismi EÚ v oblasti služieb. Ťažkosti, s ktorými sa stretol francúzsky štátny príslušník pri 
výkone činnosti kominára  v Nemecku, ktoré uvádza predkladateľ petície, sa nejavia ako 
dôsledok legislatívnych nedostatkov. Vzhľadom na uvedené Komisia v súčasnosti nevníma 
potrebu konať voči súčasným právnym predpisom upravujúcim činnosť kominárov v 
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Nemecku.


