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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0978/2005 minn Dietmar Bieber (Ġermaniż), dwar allegat nuqqas ta’ 
konformità mill-Ġermanja mad-Direttiva tal-Kunsill 90/396/KEE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri rigward appliances li jużaw il-gass

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jikklejmja li d-Direttiva tal-Kunsill 90/396/KEE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri rigward appliances li jużaw il-gass mhux 
qiegħda tiġi osservata fil-Ġermanja, u jiċċita b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva f’dak li għandu x’jaqsam mal-fatt li l-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu, 
jirrestrinġu jew jimpedixxu t-tqegħid fis-suq u t-tħaddim ta' apparat għat-tisħin li jissodisfa l-
ħtiġijiet essenzjali ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, skond id-Direttiva, l-Istati Membri 
ma jistgħux jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu t-tqegħid fis-suq ta’ apparat li għandu 
marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE u, fejn xieraq, minn dikjarazzjoni ta’ konformità. 
Minħabba li l-fuklar taċ-ċumnija li jaħdem bin-nar tal-gass ta’ dak li ressaq il-petizzjoni 
għandu marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, huwa ma jqisx li huwa obbligat li jissuġġettah 
għal spezzjoni li tqum ħafna flus minn wieħed li jnaddaf iċ-ċmieni kif qegħdin jitolbu l-
awtoritajiet kompetenti. Għaldaqstant, huwa jsejjaħ lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu 
f’idejh il-kwistjoni, filwaqt li jirreferi għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-103/01 
(Il-Kummissjoni v. il-Ġermanja), li huwa jqis ukoll applikabbli għal dan il-każ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli nhar it-13 ta’ Marzu 2006. Intalbet informazzjoni mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-30 ta’ Awissu 2006.

1. Id-Direttiva 90/396/KEE dwar apparat tal-gass tistipula fl-Artikolu 4 li l-Istati Membri 
m’għandhomx jimpedixxu t-tqegħid fis-suq u t-tħaddim ta’ apparat li għandu marka tal-
KE u li jkun konformi magħha.  L-Istati Membri m’humiex permessi li jimponu ħtiġijiet 
addizzjonali għal aspetti koperti mid-Direttiva.



PE 378.479v02-00 2/3 CM\661031MT.doc

MT

Wieħed għandu jinnota li d-Direttiva tkopri bi prinċipju l-apparat fih innifsu u mhux il-
faċilitajiet tal-gass ta’ l-egżost. Biss fil-każ fejn l-apparat ikun tqiegħed fis-suq flimkien 
mal-faċilità tal-gass ta’ l-egżost, ikunu koperti t-tnejn li huma mill-marka tal-KE li 
tiddikjara konformità mad-Direttiva (u possibilment Direttivi applikabbli oħrajn).

L-Istati Membri ma jistgħux jimpedixxu, minħabba raġunijiet irrelatati ma’ l-aspetti 
koperti mid-Direttiva, it-tħaddim ta' apparat tal-gass. Meta apparat tal-gass jitqiegħed fis-
suq flimkien mal-faċilità għall-ħruġ tal-gass ta’ l-egżost, dan il-prinċipju japplika għas-
sistema kollha (apparat flimkien mal-faċilità tal-gass ta’ l-egżost).

Dan ma jipprekludix li dispożizzjonijiet nazzjonali jistgħu japplikaw għal aspetti mhux 
koperti mid-Direttiva jew b’mod iktar ġenerali mil-liġi tal-Komunità, bħal ngħidu aħna 
dispożizzjonijiet irrelatati ma’ kwistjonijiet ta’ installazzjoni. Madankollu, 
dispożizzjonijiet bħal dawn m’għandhomx jinterferixxu fid-disinn ta’ l-apparat.

2. Il-Kummissjoni se teżamina s-sitwazzjoni fil-Ġermanja sabiex tivverifika jekk hemmx 
implimentazzjoni skorretta tad-Direttiva 90/396/KEE. Sabiex jagħmlu dan, is-servizzi tal-
Kummissjoni jkunu interessati li jirċievu kull tagħrif ieħor mingħand dak li ressaq il-
petizzjoni li jikkostitwixxi evidenza ta’ implimentazzjoni skorretta bħal din. B’mod 
partikolari, ikunu interessati li jirċievu s-sentenzi tal-Qorti li għalihom qiegħed jirreferi 
dak li ressaq il-petizzjoni.

3. Fuq il-bażi tat-tagħrif disponibbli, is-servizzi tal-Kummissjoni m’humiex f’qagħda, f’dan 
l-istadju, li jieħdu pożizzjoni dwar it-tagħmir partikolari ta’ dak li ressaq il-petizzjoni. 
Sabiex tkun tista’ tagħmel dan, il-Kummissjoni jista’ jkun li jkollha tikkomunika lill-
awtoritajiet Ġermaniżi elementi konkreti dwar dan il-każ partikolari. Sabiex nagħmlu dan, 
aħna nkunu neħtieġu l-awtorizzazzjoni espliċita tiegħu.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Parlament Ewropew mgħarraf dwar l-iżvilupp ta’ dan il-każ.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-23 ta’ Marzu 2007.

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw fid-dettall id-dokumenti addizzjonali sottomessi minn 
dak li ressaq il-petizzjoni, għalkemm ma kien ipprovdut ebda tagħrif ieħor sostanzjali. Fuq il-
bażi tat-tagħrif disponibbli, huma kkonkludew li m’hemm ebda element li jindika ksur tal-
Liġi tal-KE mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Il-Kummissjoni tixtieq, mandankollu, tifformula l-kummenti li ġejjin:

Id-Direttivi 90/396/KEE dwar apparat tal-gass u 89/106/KEE dwar prodotti għall-kostruzzjoni 
huma Direttivi rrelatati ma’ prodotti. Huma jarmonizzaw il-ħtiġijiet tekniċi u legali għat-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti li jaqgħu taħt l-għan tagħhom.

Iċ-ċertifikat li għalih jirreferi dak li ressaq il-petizzjoni m’għandux x’jaqsam mal-konformità 
ta’ l-unità ta’ kombustjoni/tal-faċilità tal-gass ta’ l-egżost (koperta mill-marka tal-KE li turi 
konformità mad-Direttivi applikabbli). Pjuttost għandu x’jaqsam ma’ l-installazzjoni u l-
konnessjoni korretti ta’ l-unità ta’ kombustjoni mal-faċilità tal-gass ta’ l-egżost. B’mod 
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partikolari, huwa maħsub li jiddikjara li l-faċilità tal-gass ta’ l-egżost, wara l-konnessjoni ma’ 
l-unità ta’ kombustjoni, tinsab f’kondizzjoni sodisfaċenti u hija xierqa għall-unità ta’ 
kombustjoni li magħha hija konnessa.

Filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji mniżżlin fit-Trattat tal-KE u, b’mod partikolari, il-moviment 
ħieles ta’ prodotti, l-Istati Membri għandhom id-dritt li jiżguraw b’mod mhux diskriminatorju 
u proporzjonat l-installazzjoni xierqa u korretta ta’ apparat tal-gass u għaldaqstant li jħarsu s-
saħħa u s-sigurtà ta’ persuni taħt kondizzjonijiet normali u previsti ta’ użu.


