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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0978/2005, του Dietmar Bieber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
αδυναμία συμμόρφωσης της Γερμανίας με την οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Γερμανία δεν έχει συμμορφωθεί με την οδηγία 90/396/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
συσκευές αερίου και αναφέρεται συγκεκριμένα στις διατάξεις της οδηγίας που προβλέπουν
ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά και τη λειτουργία συσκευών θέρμανσης οι οποίες πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά συσκευών
οι οποίες συνοδεύονται από σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ και, ενδεχομένως, από δήλωση 
πιστότητας. Καθώς η θερμάστρα αερίου τού αναφέροντα φέρει σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ, δεν 
θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να την υποβάλει σε δαπανηρή επιθεώρηση από 
καπνοδοχοκαθαριστή, όπως απαιτούν οι αρμόδιες αρχές. Ζητεί, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος, αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση C-103/01 (Επιτροπή κατά Γερμανίας), την οποία θεωρεί επίσης εφαρμοστέα σε 
αυτήν την περίπτωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαρτίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2006.

1. Η οδηγία 90/396/ΕΟΚ για τις συσκευές αερίου προβλέπει στο άρθρο 4 ότι τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία συσκευών οι οποίες 
φέρουν τη σήμανση ΕΚ και συμμορφώνονται με αυτή. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 
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επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με πτυχές που καλύπτονται από την οδηγία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία καλύπτει καταρχήν την ίδια τη συσκευή και όχι τον 
εξοπλισμό απομάκρυνσης των προϊόντων καύσης. Μόνο στην περίπτωση που η συσκευή 
διατίθεται στην αγορά συνοδευόμενη από τον εξοπλισμό απομάκρυνσης των προϊόντων 
καύσης καλύπτονται και τα δύο από τη σήμανση ΕΚ που πιστοποιεί τη συμμόρφωση με 
την οδηγία (και πιθανώς με άλλες εφαρμοστέες οδηγίες).

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εμποδίζουν, για λόγους που συνδέονται με τις πτυχές που 
καλύπτονται από την οδηγία, τη λειτουργία συσκευών αερίου. Όταν η συσκευή αερίου
διατίθεται στην αγορά από κοινού με τον αγωγό απομάκρυνσης των προϊόντων καύσης, η 
αρχή αυτή ισχύει για ολόκληρο το σύστημα (συσκευή και εξοπλισμό απομάκρυνσης των 
προϊόντων καύσης).

Αυτό δεν αποκλείει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων για πτυχές που δεν καλύπτονται 
από την οδηγία ή γενικότερα από το κοινοτικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα διατάξεις 
σχετικά με ζητήματα που άπτονται της εγκατάστασης. Ωστόσο, τέτοιες διατάξεις δεν 
πρέπει να παρεμβαίνουν στον σχεδιασμό της συσκευής.

2. Η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν τίθεται ζήτημα πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενδιαφέρονται να λάβουν από τον αναφέροντα 
κάθε πρόσθετη πληροφορία που τεκμηριώνει ενδεχομένως μια τέτοια πλημμελή 
εφαρμογή. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να λάβουν τις δικαστικές αποφάσεις στις οποίες 
παραπέμπει ο αναφέρων.

3. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν είναι σε θέση, στο 
στάδιο αυτό, να εκφράσουν άποψη σχετικά με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό του 
αναφέροντα. Προκειμένου να είναι σε θέση να το πράξει αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει 
ενδεχομένως να διαβιβάσει στις γερμανικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία για αυτήν τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Για τον σκοπό αυτόν θα χρειαστεί ρητή εξουσιοδότηση από τον 
αναφέροντα.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε αυτήν την 
υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις23 Μαρτίου 2007.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μελέτησαν λεπτομερώς τα συμπληρωματικά έγγραφα που
υπέβαλε ο αναφέρων, παρά το γεγονός ότι δεν παρασχέθηκαν περισσότερες ουσιαστικές 
πληροφορίες. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία που καταδεικνύουν παραβίαση του κοινοτικού νόμου από τις γερμανικές αρχές. 

Η Επιτροπή επιθυμεί, όμως, να διατυπώσει τα ακόλουθα σχόλια:

Η Οδηγία 90/396/EΟΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου και 89/106/EΟΚ σχετικά με προϊόντα
του τομέα των δομικών κατασκευών είναι οδηγίες που αφορούν προϊόντα. Εναρμονίζουν τις
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τεχνικές και νομικές απαιτήσεις για τη θέση σε εμπορία και τη χρησιμοποίηση προϊόντων που 
εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής τους.

Το πιστοποιητικό το οποίο επικαλείται ο αναφέρων δεν αφορά τη συμβατότητα της
εγκατάστασης καύσης και απομάκρυνσης των προϊόντων καύσης (που καλύπτεται από το 
σήματα έγκρισης τύπου ΕΚ το οποίο πιστοποιεί τη συμβατότητα με τις εφαρμοζόμενες 
οδηγίες). Αναφέρεται μάλλον στην εγκατάσταση και τη σωστή σύνδεση της μονάδος
καύσεως στο σύστημα απομάκρυνσης των αερίων. Έχει κυρίως ως στόχο να πιστοποιήσει ότι
το σύστημα απομάκρυνσης των αερίων, μετά την σύνδεσή του με τη μονάδα καύσης, είναι σε 
ικανοποιητική κατάσταση και κατάλληλο για την μονάδα καύσης με την οποία είναι 
συνδεδεμένο.

Αν και σέβονται τις αρχές που αναφέρονται στη Συνθήκη ΕΚ, και, ειδικότερα, την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίζουν κατά τρόπο που δεν 
συνιστά διάκριση και είναι αναλογικός την σωστή και ορθά προσαρμοσμένη εγκατάσταση 
των συσκευών που χρησιμοποιούν αέριο με σκοπό να προστατευθεί η υγεία και ασφάλεια 
των ατόμων κάτω από κανονικές και προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως.


