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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0978/2005 af Dietmar Bieber, tysk statsborger, om Tysklands undladelse af at 
rette sig efter Rådets direktiv 90/396/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
vedrørende apparater til afbrænding af gasformige brændstoffer

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Tyskland ikke retter sig efter Rådets direktiv 90/396/EØF om 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende apparater til afbrænding af 
gasformige brændstoffer og henviser i særdeleshed til direktivets bestemmelser om den følge, 
at medlemsstater ikke må forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og anvendelse af 
varmeapparater, der opfylder de væsentligste krav i dette direktiv. Endvidere må 
medlemsstaterne i henhold til direktivet ikke forbyde, begrænse elle hindre markedsføring af 
apparater, der er mærket med et EF-typegodkendelsesmærke og, hvis det er relevant, en 
overensstemmelseserklæring. Da andragerens gasfyr bærer et EF-godkendelsesmærke, mener 
han ikke, at han er forpligtet til at få en skorstensfejer til at foretage en dyr kontrol af det, 
sådan som de kompetente myndigheder kræver. Han opfordrer derfor Europa-Parlamentet til 
at tage spørgsmålet op, idet han henviser til Domstolens dom i sag C-103/01 (Kommissionen 
mod Tyskland), som han mener, også kan finde anvendelse i denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. marts 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2006.

1. I direktiv 90/396/EØF om gasapparater hedder det i artikel 4, at medlemsstaterne ikke må 
hindre markedsføring og anvendelse af apparater, der er påført CE-mærke og er i 
overensstemmelse med det. Medlemsstaterne må ikke pålægge yderligere krav for 
aspekter, der er omfattet af direktivet.
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Det bør bemærkes, at direktivet i princippet omfatter selve apparaturet og ikke anlæggene 
til gasudblæsning. Kun i de tilfælde, hvor apparatet er blevet markedsført sammen med 
anlægget til gasudblæsning, er de begge dækket af CE-mærkningen, der erklærer, at der er 
overensstemmelse med direktivet (og eventuelt også andre gældende direktiver).

På grund af aspekter, der er omfattet af direktivet, kan medlemsstater ikke hindre 
anvendelse af gasapparater. Når gasapparater markedsføres sammen med 
aftræksanlægget, gælder dette princip hele systemet (apparat og anlægget til 
gasudblæsning).

Dette udelukker ikke, at nationale bestemmelser kan gælde for aspekter, der ikke er 
omfattet af direktivet eller mere generelt af fællesskabslovgivningen, f.eks. bestemmelser, 
der vedrører installeringsspørgsmål. Sådanne bestemmelser må dog ikke være til hinder 
for udformningen af apparatet.

2. Kommissionen vil undersøge situationen i Tyskland med henblik på at kontrollere, om 
direktiv 90/396/EØF er blevet gennemført forkert. Med henblik på dette vil 
Kommissionens tjenestegrene være interesseret i alle yderligere oplysninger fra 
andrageren, der kunne være bevis på en sådan forkert gennemførelse. De ville især være 
interesserede i at modtage den domstolsafgørelse, som andrageren henviser til.

3. På basis af de tilgængelige oplysninger vil Kommissionens tjenestegrene ikke være i 
stand til på dette tidspunkt at tage en beslutning vedrørende andragerens særlige anlæg.
Med henblik på dette kan Kommissionen blive nødt til at videregive konkrete elementer 
vedrørende denne bestemte sag. For at kunne gøre dette behøver vi andragerens
udtrykkelige tilladelse.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om udviklingen i denne sag.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

Kommissionens tjenestegrene foretog en detaljeret undersøgelse af de supplerende 
dokumenter, som andrageren fremsendte, selv om der ikke blev givet yderligere oplysninger.
På baggrund af de tilgængelige oplysninger kunne de konkludere, at der ikke er noget, der 
tyder på, at de tyske myndigheder har overtrådt EU-lovgivningen.

Kommissionen ønsker dog at fremsætte følgende kommentarer:

Direktiverne 90/396/EØF om gasapparater og 89/106/EØF om byggematerialer er 
produktrelaterede direktiver. De harmoniserer de tekniske og juridiske krav til markedsføring 
og anvendelse af produkter, der falder inden for deres anvendelsesområde.

Det certifikat, som andrageren henviser til, vedrører ikke 
forbrændingsenhedens/gasudblæsningsanlæggets overensstemmelse (der er omfattet af CE-
mærket, som vidner om overensstemmelse med de gældende direktiver). Det vedrører 
derimod korrekt installering og forbindelsen mellem forbrændingsenheden og anlægget til 
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gasudblæsning. Det er især hensigten med certifikatet at attestere, at anlægget til 
gasudblæsning, der følger forbindelsen til forbrændingsenheden, er i tilfredsstillende stand og 
passer til den forbrændingsenhed, det er sluttet til.

Medlemsstaterne har - såfremt de respekterer de principper, der er fastslået i EU-traktaten, og 
varernes frie bevægelighed i særdeleshed - ret til på en ikke-diskriminerende og afpasset måde 
at sikre passende og korrekt installering af gasapparater og således beskytte personers 
sundhed og sikkerhed under normale og forudsigelige vilkår.
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