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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 2549/2013, ingiven av Gerd Litzenburger, tysk medborgare, 
om sotarmonopol i Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot att det i Tyskland är obligatoriskt att utnyttja tjänsterna från 
licensierade sotare som, åtföljda av poliser, till och med kan tvinga sig in för att inspektera 
och rengöra värmeanläggningar i hemmet och se till att de fungerar som de ska. Allt arbete 
som redan utförts måste officiellt godkännas av en licensierad inspektör. Framställaren hävdar 
att den tyska regeringen sedan 2003 överträder EU-rätten, inklusive bestämmelser avseende 
friheten att erbjuda tjänster, genom att den inte har avslutat monopolsystemet. Slutligen 
påpekar han att en fransk medborgare tvingades upphöra med att erbjuda sotartjänster i 
Tyskland efter påtryckningar från den tyska fackföreningen, som lade hinder i vägen för hans 
verksamhet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 oktober 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter

Mellan 2003 och 2006 genomförde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Tyskland 
med avseende på olika bestämmelser i den gamla sotarlagstiftningen. Det fallet gällde 
eventuella kränkningar av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, som 
garanteras av EU-lagstiftningen. Förfarandet handlade om att tillträdet till sotaryrket var 
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begränsat och att sådan verksamhet endast fick utföras av en enda sotare 
(”Bezirksschornsteinfegermeister”, nedan kallad BSM) per sotningsdistrikt – och mer 
specifikt om att medborgarna på så vis var tvungna att anlita BSM för rengörings- och 
inspektionsuppdrag och att BSM hade yrkesförbud utanför sotningsdistriktet.

Efter långdragna ansträngningar ändrade Tyskland detta system 2008. De flesta bestämmelser 
i den nya lagstiftningen (”Schornsteinfeger-Handwerksgesetz”) trädde i kraft den 1 januari 
2013. I och med det har sotarverksamheten öppnats betydligt, och sotare från andra 
medlemsstater har rätt att utföra sotning och mätning även om de inte är BSM. 
Tjänstemottagarna kan därmed anlita en sotare som de själva väljer. BSM är alltjämt 
huvudsakligen ansvarig för att övervaka sotnings- och mätningsarbetet på grundval av intyg 
som utfärdas av den sotare som ägaren av eldstaden fritt ingått avtal med samt för den 
säkerhetskontroll (”Feuerstättenschau”) som måste göras var femte år.

BSM får sina distrikt tilldelade för en begränsad tidsperiod, och distrikten utannonseras 
offentligt. Reformen har öppnat marknaden för sotningstjänster, eftersom tjänster av 
kommersiell natur nu kan tillhandahållas av sotare från andra medlemsstater, i enlighet med 
bestämmelserna om erkännande av yrkeskvalifikationer, och inte längre är begränsade till 
BSM.

I princip är det upp till den berörda medlemsstaten att bestämma hur den ska åtgärda den 
nationella lagstiftningens oförenlighet med EU-lagstiftningen. Den specifika utformningen av 
regelverket för tyska sotares yrkesutövande är alltjämt en uppgift för den tyska lagstiftande 
församlingen.

Sotares verksamhet omfattas av tjänstedirektivet (2006/13/EG), som reglerar villkoren för att 
etablera sig eller tillfälligt tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat. Tyskland har 
genomfört direktivet genom sektorsspecifik lagstiftning. Kommissionen hyser så här långt 
inga större betänkligheter mot den nuvarande tyska sotarlagstiftningen, såtillvida att inte bara 
etableringsfriheten för sotare från andra medlemsstater säkerställs i Tyskland utan även 
friheten att tillhandahålla tjänster, dvs. att tillfälligt bedriva sotningsverksamhet i Tyskland 
utan skyldighet att vara etablerad i ett specifikt tyskt distrikt.  

Kommissionen har därför godtagit reformen av den tyska sotarlagstiftningen. Icke desto 
mindre följer kommissionen noga utvecklingen i tjänstesektorn runtom i medlemsstaterna, 
inklusive i Tyskland. Skulle kommissionen stöta på rättsliga bestämmelser eller 
administrativa rutiner på nationell nivå som strider mot EU:s tjänstelagstiftning kan den vidta 
ytterligare åtgärder för att slå vakt om en välfungerande inre marknad i EU.

Slutsats

Med beaktande av 2008 års reform av den tyska sotarlagstiftningen förefaller det nuvarande 
regelverket för sotningsverksamhet i Tyskland förenligt med EU:s tjänstelagstiftning. De 
svårigheter att bedriva sotningsverksamhet i Tyskland som en fransk medborgare upplevt och 
som framställaren tar upp tycks inte vara en följd av bristfällig lagstiftning. Mot bakgrund av 
ovanstående ser kommissionen i nuläget inget behov av att vidta åtgärder mot den nuvarande 
sotarlagstiftningen i Tyskland.


