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Lūgumrakstu komiteja

23.03.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0978/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Dietmar Bieber, par
Vācijas nepakļaušanos Padomes Direktīvai 90/396/EEK par tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paziņo, ka Vācija nepakļaujas Padomes Direktīvai 90/396/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo, 
un jo īpaši atsaucas uz direktīvas noteikumiem, kas nosaka, ka dalībvalstis nedrīkst aizliegt, 
ierobežot vai kavēt šīs direktīvas pamatprasībām atbilstošo sildīšanas iekārtu laišanu tirgū vai 
nodošanu lietošanā. Turklāt saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai 
kavēt tādu iekārtu laišanu tirgū, kurām ir EK tipa apstiprinājuma marķējums, un, ja 
nepieciešams, atbilstības deklarācija. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja gāzes plītij ir EK tipa 
apstiprinājuma marķējums, viņš neuzskata, ka speciālistam jāveic dārga plīts pārbaude, kā to 
pieprasa kompetentās iestādes. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo jautājumu, atsaucoties uz Tiesas spriedumu lietā C-103/01 (Komisija pret Vāciju), 
kurš, pēc viņa domām, arī attiecas uz šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 13. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 30. augustā

1. Direktīvas 90/396/EEK par gāzes iekārtām 4. pants nosaka, ka dalībvalstis nedrīkst 
aizliegt, ierobežot vai kavēt šīs direktīvas pamatprasībām atbilstošo iekārtu laišanu tirgū 
vai nodošanu lietošanā. Dalībvalstis nedrīkst noteikt papildu prasības attiecībā uz šajā
direktīvā atrunātajiem aspektiem.

Jāpiezīmē, ka direktīva attiecas galvenokārt uz pašu iekārtu, nevis uz atgāzu izplūdes
iekārtām. Tikai tādā gadījumā, ja iekārta tiek laista tirgū kopā ar atgāzu izplūdes iekārtu, uz 
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tām abām attiecas EK marķējums, kas apliecina atbilstību direktīvai (un, iespējams, arī 
citām piemērojamām direktīvām).

Pamatojoties uz šajā direktīvā atrunātajiem aspektiem, dalībvalstis nedrīkst kavēt gāzes 
iekārtu nodošanu lietošanā. Ja gāzes iekārtas tiek laistas tirgū kopā ar dūmvadu, šis 
princips attiecas uz visus sistēmu kopumā (iekārta ar atgāzu izplūdes iekārtu).

Iepriekš minētais neizslēdz, ka dalībvalstu noteikumi drīkst attiekties uz aspektiem, kas 
nav paredzēti direktīvā vai, vispārīgāk, Kopienas tiesībās, piemēram, noteikumi, kas 
attiecas uz iekārtu uzstādīšanu. Tomēr šādi noteikumi nedrīkst attiekties uz iekārtas 
konstrukciju.

2. Komisija pārbaudīs situāciju Vācijā, lai pārliecinātos, vai Direktīva 90/396/EEK tiek 
atbilstoši īstenota. Lai to veiktu, Komisijas dienesti vēlas saņemt papildu informāciju no 
lūgumraksta iesniedzēja, kas atspoguļotu direktīvas neatbilstošu īstenošanu. Jo īpaši tie 
būtu ieinteresēti saņemt tiesas spriedumus, uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzējs.

3. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijas dienesti pašlaik nevar paust nostāju par 
lūgumraksta iesniedzēja minēto iekārtu. Lai to būtu iespējams veikt, Komisijai ir 
jāpieprasa Vācijas iestādēm konkrēta informācija par šo gadījumu. Lai to izdarītu, mums ir 
nepieciešama lūgumraksta iesniedzēja skaidri izteikta atļauja. 

Komisija informēs Eiropas Parlamentu par lietas virzību.

4. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

Komisijas dienesti rūpīgi izskatīja lūgumraksta iesniedzēja iesniegtos papildu dokumentus, lai 
gan tajos nebija sniegta nozīmīga papildu informācija. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
Komisija secināja, ka nekas nenorāda uz to, ka Vācijas iestādes pārkāpj ES tiesības. 

Tomēr Komisija vēlas izteikt šādus komentārus.

Direktīva 90/396/EEK par gāzes iekārtām un Direktīva 89/106/EEK par būvizstrādājumiem ir 
ar ražošanu saistītas direktīvas. Tās saskaņo tehniskās un juridiskās prasībās attiecībā uz tādu 
produktu laišanu tirgū un nodošanu lietošanā, uz kuriem tās attiecas. 

Lūgumraksta iesniedzēja minētais sertifikāts neattiecas uz iekšdedzes bloka/atgāzu izplūdes 
iekārtas atbilstību (uz kuru attiecas EK marķējums, kas apliecina atbilstību piemērojamām 
direktīvām). Drīzāk tas attiecas uz pareizu iekārtu uzstādīšanu un iekšdedzes bloka 
pievienošanu atgāzu izplūdes iekārtai. Jo īpaši šis sertifikāts apliecina, ka atgāzu izplūdes
iekārta pēc pievienošanas iekšdedzes blokam ir apmierinošā stāvoklī un ir piemērota 
iekšdedzes blokam, kuram tā ir pievienota.

Tomēr, ņemot vērā EK līgumā noteiktos principus, jo īpaši attiecībā uz brīvu preču kustību, 
dalībvalstis ir tiesīgas nediskriminējošā un samērīgā veidā nodrošināt atbilstošu un pareizu 
gāzes iekārtu uzstādīšanu un tādējādi aizsargāt personu veselību un drošību normālos un 
paredzamos iekārtas izmantošanas apstākļos.
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