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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Dietmar Bieber, német állampolgár által benyújtott 0978/2005 számú petíció a 
gázüzemű berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
90/396/EGK irányelv Németország általi állítólagos be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítja, hogy Németországban nem tartják be a gázüzemű berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 90/396/EGK tanácsi irányelvet, és idézi 
különösen az irányelv arra vonatkozó rendelkezéseit, hogy a tagállamok nem tilthatják, 
korlátozhatják vagy akadályozhatják olyan fűtőberendezések forgalomba hozatalát és üzembe 
helyezését, amelyek eleget tesznek az irányelv alapvető követelményeinek. Ezen túlmenően 
az irányelv alapján a tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják az olyan 
berendezések forgalomba hozatalát, amelyeket elláttak EK-típusjóváhagyási jellel és adott 
esetben megfelelőségi nyilatkozattal. Mivel a petíció benyújtójának gázkályháját ellátták EK-
típusjóváhagyási jellel, álláspontja szerint nem köteles azt alávetni az illetékes hatóság által 
megkövetelt, költséges kéményseprői vizsgálatnak. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hivatkozással a Bíróság C-103/01. sz. ügyben (Bizottság 
kontra Németország) hozott ítéletére, ami – álláspontja szerint – erre az ügyre is vonatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. március 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. augusztus 30-án kapott válasz.

1. A gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv 4. cikke előírja, hogy a 
tagállamok nem akadályozhatják olyan berendezések forgalomba hozatalát és üzembe 
helyezését, amelyeket elláttak az EK jelöléssel és annak eleget tesznek. A tagállamok nem 
állapíthatnak meg további kötelezettséget az irányelvben szereplő szempontokra.

Megjegyzendő, hogy az irányelv elvben magára a berendezésre, és nem a füstgázt 
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elvezető készülékre vonatkozik. Kizárólag abban az esetben vonatkozik az irányelvnek (és 
valószínűleg más alkalmazandó irányelveknek) való megfelelést igazoló EK jelölés mind 
a berendezésre, mind a füstgázt elvezető készülékre, ha azokat együtt hozzák forgalomba.

A tagállamok az irányelv alkalmazási körébe tartozó szempontokhoz kapcsolódó indokkal 
nem tilthatják meg a gázüzemű berendezések üzembe helyezését. Ha a gázüzemű 
berendezéseket a füstgázelvezető készülékkel együtt hozzák forgalomba, az elv az egész 
rendszerre (füstgázelvezető készülékkel felszerelt berendezés) vonatkozik.

Ez nem zárja ki azt, hogy esetleg nemzeti rendelkezések vonatkozzanak az irányelv vagy 
általánosabban véve a közösségi jog alkalmazási körébe nem tartozó szempontokra, mint 
amilyenek például a beszerelésre vonatkozó rendelkezések. Ezek a rendelkezések azonban 
nem befolyásolhatják a berendezés kialakítását.

2. A Bizottság meg fogja vizsgálni a németországi helyzetet annak megállapítása érdekében, 
hogy valóban a 90/396/EGK irányelv nem megfelelő végrehajtásáról van-e szó. Ennek 
érdekében a Bizottság szolgálatai örömmel vennének minden további tájékoztatást a 
petíció benyújtójától, melyek bizonyítanák a fenti nem megfelelő végrehajtást. Különösen 
örömmel vennék, ha megkaphatnák a petíció benyújtója által említett bírósági ítéleteket.

3. A rendelkezésre álló információ alapján a Bizottság szolgálatai ebben a szakaszban nem 
tudnak állást foglalni a petíció benyújtójának konkrét berendezéséről. Ahhoz, hogy ezt 
megtehessék, a Bizottságnak esetleg közölnie kell a német hatóságokkal a szóban forgó 
ügy pontos elemeit. Ennek megtételéhez a petíció benyújtójának kifejezett engedélyére 
van szükség.

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet az ügy alakulásáról.

4. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott kiegészítő válasz.

A Bizottság szolgálatai részletesen megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre 
bocsátott kiegészítő dokumentumokat, bár azokban további lényegi információ nem szerepelt. 
A rendelkezésre álló információk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy egyetlen részlet 
sem utal az EK-jog német hatóságok általi megsértésére.

A Bizottság azonban a következő észrevételeket kívánja tenni:

A gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv és az építési termékekről szóló 
89/106/EGK irányelv meghatározott termékekre vonatkoznak, és a hatályuk alá tartozó 
termékek forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó műszaki és jogi 
követelményeket harmonizálják.

A petíció benyújtója által említett tanúsítvány nem a fűtőberendezés/füstgázt elvezető 
készülék megfelelőségével kapcsolatos (amelyekre az alkalmazandó irányelveknek való 
megfelelést igazoló EK-jelölés vonatkozik), hanem inkább a fűtőberendezés megfelelő 
üzembe helyezésével és a füstgázt elvezető készülékhez történt megfelelő csatlakoztatásával. 
Célja különösen annak tanúsítása, hogy a füstgázt elvezető készülék a fűtőberendezéshez 
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történő csatlakoztatását követően kielégítő állapotban van, és alkalmas azzal a 
fűtőberendezéssel történő üzemeltetésre, amelyhez csatlakoztatták.

Az EK-Szerződésben megállapított elvek, és különösen az áruk szabad mozgásának 
tiszteletben tartásával a tagállamoknak jogukban áll, hogy megkülönböztetéstől mentes és 
arányos módon biztosítsák a gázkészülékek megfelelő és helyes üzembe helyezését, és ezáltal 
– rendes és előre látható használati körülmények mellett – a személyek egészségének és 
biztonságának védelmét.


