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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 978/2005, ingediend door Dietmar Bieber (Duitse nationaliteit), over 
vermeende nalatigheid van Duitsland in het naleven van Richtlijn 90/396/EEG van de 
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de lidstaten inzake 
gastoestellen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat Richtlijn 90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing 
van wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen in Duitsland niet wordt nageleefd en hij 
citeert met name de bepalingen van de richtlijn die stellen dat lidstaten het op de markt 
brengen en in gebruik stellen van verwarmingstoestellen die voldoen aan de essentiële 
vereisten van deze richtlijn niet mogen verbieden, beperken of verhinderen. Overeenkomstig 
de richtlijn mogen lidstaten bovendien het op de markt brengen van toestellen met een EG-
typegoedkeuringsmerk en, indien van toepassing, een conformiteitsverklaring, niet verbieden, 
beperken of verhinderen. Aangezien het gastoestel van indiener een EG-
typegoedkeuringsmerk heeft, is hij volgens hem niet verplicht het te onderwerpen aan een 
dure inspectie door een schoorsteenveger, zoals de bevoegde autoriteiten eisen. Hij verzoekt 
het Europees Parlement derhalve de kwestie op te lossen en verwijst daarbij naar het arrest 
van het Hof van Justitie in zaak C-103/01 (Commissie tegen Duitsland), dat volgens hem ook 
van toepassing is op zijn zaak. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 maart 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2006

1. In artikel 4 van Richtlijn 90/396/EEG inzake gastoestellen wordt bepaald dat de lidstaten 
het op de markt brengen en in gebruik stellen van toestellen met CE-markering, die 
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daadwerkelijk aan de voorschriften van dat keurmerk voldoen, niet mag verhinderen. De 
lidstaten mogen geen aanvullende eisen stellen aan zaken die onder de richtlijn vallen.

Er dient te worden opgemerkt dat de richtlijn in beginsel betrekking heeft op het toestel 
zelf en niet op de uitlaatgasinstallaties. Alleen wanneer het toestel samen met de 
uitlaatgasinstallatie op de markt is gebracht, geldt voor beide de CE-markering, die 
aangeeft dat aan de bedoelde richtlijn (en mogelijk andere toepasselijke richtlijnen) wordt 
voldaan.

De lidstaten kunnen het in gebruik stellen van gastoestellen niet verhinderen op gronden 
die verband houden met zaken die onder de richtlijn vallen. Wanneer gastoestellen samen 
met de afvoerleiding op de markt worden gebracht, geldt dit beginsel voor het gehele 
systeem (toestel plus uitlaatgasinstallatie).

Dit sluit niet uit dat nationale bepalingen van toepassing kunnen zijn op zaken die niet 
onder de richtlijn of, meer in het algemeen, onder het Gemeenschapsrecht vallen, zoals 
bepalingen betreffende de plaatsing van toestellen. Dergelijke bepalingen mogen echter 
geen invloed hebben op het ontwerp van het toestel.

2. De Commissie zal de situatie in Duitsland onderzoeken en nagaan of Richtlijn 
90/396/EEG op onjuiste wijze wordt uitgevoerd. Daartoe ontvangen de diensten van de 
Commissie graag nadere informatie van indiener waarmee kan worden aangetoond dat er 
sprake is van een onjuiste uitvoering van de richtlijn. Met name willen zij graag de 
arresten van het Hof ontvangen waarnaar indiener verwijst.

3. Op grond van de beschikbare informatie kunnen de diensten van de Commissie in dit 
stadium geen standpunt innemen over de specifieke apparatuur van indiener. Om daartoe 
wel in staat te zijn, moet de Commissie allicht de Duitse autoriteiten concrete gegevens 
over deze zaak verstrekken. Daartoe hebben wij de uitdrukkelijke toestemming van 
indiener nodig.

De Commissie zal het Europees Parlement van de ontwikkelingen in deze zaak op de hoogte 
houden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

De diensten van de Commissie hebben aanvullende documenten ontvangen van indiener, en 
deze gedetailleerd bestudeerd, alhoewel daar geen substantiële nadere informatie in stond. Op 
basis van de beschikbare informatie zijn zij tot de conclusie gekomen dat er geen elementen 
zijn die wijzen op een schending van EG-wetgeving door de Duitse autoriteiten.

De Commissie wenst echter de volgende opmerkingen te formuleren:

De Richtlijnen 90/396/EEG inzake gastoestellen en 89/106/EEG inzake voor de bouw 
bestemde producten zijn productgerelateerde richtlijnen. Zij harmoniseren de technische en 
wettelijke vereisten voor het op de markt brengen en in gebruik nemen van de producten die 
binnen hun werkingssfeer vallen.
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Het certificaat waarnaar indiener verwijst heeft geen betrekking op de conformiteit van de 
verbrandingseenheid en uitlaatgasinstallatie (die onder de CE-markering vallen die aantoont 
dat het product voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen). Het heeft eerder betrekking 
op de juiste installatie en aansluiting van de verbrandingseenheid op de uitlaatgasinstallatie.
Het is met name bedoeld om aan te tonen dat de uitlaatgasinstallatie, na de aansluiting op de 
verbrandingseenheid, in goede staat verkeert en geschikt is voor de verbrandingseenheid 
waarop deze is aangesloten.

Lidstaten hebben het recht om op een voor iedereen gelijke en evenredige wijze de juiste en 
correcte installatie van gastoestellen te waarborgen en zo de gezondheid en veiligheid van 
personen tijdens normale en voorzienbare gebruiksomstandigheden te beschermen, mits zij 
daarbij de beginselen respecteren die worden genoemd in het EG-Verdrag en met name het 
vrije verkeer van goederen.
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