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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 978/2005, Dietmar Bieber, Saksan kansalainen, väitetystä laiminlyönnistä 
kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 90/396/ETY täytäntöönpanossa Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, ettei Saksa noudata kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua neuvoston 
direktiiviä 90/396/ETY. Hän viittaa erityisesti direktiivin säännökseen, jonka mukaan 
jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa eivätkä estää sellaisten laitteiden, jotka täyttävät tässä 
direktiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset, markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltiot eivät myöskään saa kieltää, rajoittaa eivätkä estää sellaisten
laitteiden markkinoille saattamista, joissa on EY-tyyppihyväksyntämerkki tai tilanteen niin 
edellyttäessä vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vetoomuksen esittäjän kaasutakassa on EY-
tyyppihyväksyntämerkki, minkä vuoksi hänen ei mielestään tarvitse maksaa nuohoojan 
suorittamasta kalliista tarkastuksesta, kuten toimivaltaiset viranomaiset vaativat. Näin ollen 
hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan asian käsiteltäväksi ja viittaa Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen antamaan tuomioon asiassa C-103/01, komissio vs. Saksa, jota voi 
hänen mukaansa soveltaa myös tässä tapauksessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. maaliskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. elokuuta 2006

1. Kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun direktiivin 90/396/ETY 4 artiklan mukaan jäsenvaltiot eivät saa 
estää sellaisten laitteiden markkinoille saattamista tai käyttöönottoa, joissa on EY-merkki 
ja jotka täyttävät direktiivissä säädetyt vaatimukset. Jäsenvaltiot eivät saa myöskään 
asettaa mitään lisävaatimuksia direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.
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On huomattava, että direktiivi kattaa periaatteessa itse laitteen, mutta ei siihen kytkettyä 
kaasunpoistolaitteistoa. Vain siinä tapauksessa, että kyseinen laite saatetaan markkinoille 
yhdessä kaasunpoistolaitteiston kanssa, edellä mainitun direktiivin (tai muiden alaan 
mahdollisesti sovellettavien direktiivien) EY-hyväksyntämerkkiä koskevat vaatimukset 
koskevat kumpaakin.

Jäsenvaltiot eivät voi direktiivissä säädettyjen näkökohtien perusteella estää 
kaasulaitteiden käyttöönottoa. Jos kaasulaitteet saatetaan markkinoille yhdessä 
hormilaitteistojen kanssa, tätä periaatetta sovelletaan koko järjestelmään 
(kaasunpoistolaitteistolla varustettu laite).

Tämä ei estä kansallisten säännösten soveltamista direktiivin tai yleisesti ottaen yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle jääviin seikkoihin, kuten asennukseen. 
Kansalliset säännökset eivät kuitenkaan saa haitata laitteen suunnittelua.

2. Komissio tutkii Saksan tilanteen selvittääkseen, onko direktiivin 90/396/ETY 
täytäntöönpanossa tehty virheitä. Asiaa selvittääkseen komission yksiköt vastaanottavat 
mielellään vetoomuksen esittäjältä lisätietoja, jotka osoittavat selvästi, että 
täytäntöönpanossa on tehty virheitä. Komission yksiköt ovat erityisen kiinnostuneita 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamista tuomioista, joihin vetoomuksen esittäjä 
viittaa.

3. Käytettävissä olevien tietojen perusteella komission yksiköt eivät voi tässä vaiheessa 
ilmaista kantaansa vetoomuksen esittäjän käyttämään laitteistoon liittyvästä tapauksesta. 
Voidakseen ilmaista kantansa komission on mahdollisesti tiedotettava Saksan 
viranomaisille kyseistä erityistapausta koskevista konkreettisista seikoista. Komissio 
tarvitsee vetoomuksen esittäjältä yksiselitteisen luvan tätä varten.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asian jatkokehityksestä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Komission yksiköt ovat tutkineet tarkasti vetoomuksen esittäjän toimittamat lisäasiakirjat. Ne 
eivät kuitenkaan sisällä mitään oleellista lisätietoa. Saamiensa tietojen perusteella komission 
yksiköt katsovat, etteivät tiedot osoita Saksan viranomaisten rikkoneen yhteisön 
lainsäädäntöä.

Komissio esittää kuitenkin seuraavat huomiot:

Kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annettu direktiivi 90/396/ETY sekä tuotteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 89/106/ETY liittyvät kumpikin tuotteisiin. 
Niillä yhdenmukaistetaan direktiivien soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinoille 
saattamista ja käyttöönottoa koskevia teknisiä ja juridisia vaatimuksia.

Vetoomuksen esittäjän esiin tuoma vaatimustenmukaisuusvakuutus ei liity siihen, onko 
polttolaiteyksikkö/kaasunpoistolaitteisto vaatimusten mukainen (sovellettavien direktiivien 
vaatimusten täyttäminen osoitetaan EY-merkillä). Se liittyy ennemminkin siihen, onko 
polttolaiteyksikkö oikein asennettu ja kytketty kaasunpoistolaitteistoon. Se on erityisesti 
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todistus siitä, että polttolaiteyksikköön kytketty kaasunpoistolaitteisto on tyydyttävässä 
kunnossa ja soveltuu käytettäväksi sen polttolaiteyksikön kanssa, johon se on kytketty.

Jäsenvaltioilla on oikeus – EY:n perustamissopimuksessa määriteltyjä periaatteita, 
esimerkiksi tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta noudattaen – varmistaa 
oikeudenmukaisten ja oikeasuhtaisten keinojen avulla, että kaasulaitteet asennetaan 
asianmukaisesti ja oikein ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi laitteiden 
normaalissa ja ennakoivassa käytössä.


