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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0978/2005 złożona przez Dietmara Biebera (Niemcy), w sprawie domniemanego 
naruszenia przez Niemcy przepisów dyrektywy Rady 90/396/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw 
gazowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że dyrektywa Rady 90/396/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych 
nie jest przestrzegana w Niemczech i przytacza w szczególności przepisy dyrektywy 
stanowiące, że państwa członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać 
wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku urządzeń grzewczych, które spełniają 
zasadnicze wymogi niniejszej dyrektywy. Ponadto zgodnie z dyrektywą państwa 
członkowskie nie mogą zabraniać, ograniczać lub utrudniać wprowadzania na rynek urządzeń 
posiadających znak badania typu WE oraz, gdy jest to niezbędne, deklarację zgodności.  
Ponieważ kominek gazowy składającego petycję jest opatrzony znakiem badania typu WE, 
składający petycję uważa, że nie jest zobowiązany do poddawania kominka kosztownej 
kontroli kominiarza, jak wymagają tego właściwe władze. Dlatego wzywa Parlament 
Europejski do zajęcia się tą kwestią, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawie C-103/01 (Komisja przeciwko Niemcom), który uważa za mający zastosowanie w tej 
sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 13 marca 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 30 sierpnia 2006 r.

1. Dyrektywa 90/396/EWG w sprawie urządzeń spalania paliw gazowych stanowi w art. 4, 
że państwa członkowskie nie mogą utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do 
użytku urządzeń posiadających znak badania typu WE i deklarację zgodności. Państwa 



PE 378.479/REV 2/3 CM\661031PL.doc

PL

członkowskie nie mogą nakładać dodatkowych wymogów odnośnie kwestii objętych 
zakresem przedmiotowej dyrektywy.

Należy zauważyć, że przepisy dyrektywy obejmują zasadniczo samo urządzenie, a nie 
urządzenia do wydalania spalin.  Tylko w przypadku, gdy dane urządzenie zostało 
wprowadzone do obrotu wraz z urządzeniem do wydalania spalin, obydwa są objęte 
znakiem WE oznaczającym zgodność z dyrektywą (i ewentualnie innymi dyrektywami 
mającymi zastosowanie).

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać, z przyczyn związanych z kwestiami objętymi
dyrektywą, oddawania do użytku urządzeń gazowych. Jeśli urządzenia gazowe są 
wprowadzane do obrotu wraz z przewodem odprowadzającym, zasada ta odnosi się 
do całego systemu (urządzenie wraz z urządzeniem do wydalania spalin).

Nie wyklucza to możliwości stosowania przepisów krajowych do aspektów nieobjętych 
dyrektywą lub ogólnie prawem Wspólnoty, takich jak sprawy związane z instalacją.
Przepisy takie nie mogą jednak ingerować w budowę urządzenia.

2. Komisja Europejska zbada sytuację w Niemczech w celu określenia, czy doszło do 
niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 90/396/EWG. Aby tego dokonać, służby Komisji 
będą chciały otrzymać od składającego petycję wszelkie dodatkowe informacje, które 
stanowią dowody takiego niewłaściwego wdrożenia. Mowa tu w szczególności o 
wyrokach sądowych, do których odnosi się składający petycję.

3. Na podstawie dostępnych informacji na obecnym etapie służby Komisji Europejskiej nie 
są w stanie zająć stanowiska w sprawie konkretnego urządzenia należącego do 
składającego petycję.  Możliwe, że aby tego dokonać, Komisja Europejska będzie musiała 
przedstawić niemieckim władzom konkretne informacje dotyczące tej sprawy. W tym celu 
konieczna jest wyraźna zgoda składającego petycję.

Komisja Europejska będzie informowała Parlament Europejski o postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Służby Komisje szczegółowo przeanalizowały dodatkową dokumentację przedłożoną przez 
składającego petycję, mimo że nie dostarczono żadnych dalszych istotnych informacji.
Opierając się na dostępnych informacjach, doszły one do wniosku, że nic nie wskazuje na 
naruszenie prawa WE przez niemieckie władze.

Komisja pragnie jednak wnieść następujące uwagi:

Dyrektywa 90/396/EWG w sprawie urządzeń gazowych i dyrektywa 89/106/EWG w sprawie 
wyrobów budowlanych są dyrektywami dotyczącymi produktów. Ujednolicają one 
wymagania techniczne i prawne związane z wprowadzaniem do obrotu i użytku produktów, 
których dotyczą.

Świadectwo, do którego odwołuje się składający petycję, nie dotyczy zgodności jednostki 
spalania i urządzenia do wydalania spalin (objętych znakiem WE wskazującym na zgodność 
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z obowiązującymi dyrektywami). Dotyczy ono natomiast prawidłowej instalacji i połączenia 
jednostki spalania z urządzeniem do wydalania spalin. W szczególności, ma ono zaświadczyć 
o prawidłowym stanie urządzenia do wydalania spalin po podłączeniu go do jednostki 
spalania i o zgodności tego urządzenia z jednostką spalania, do której jest podłączone.

Przestrzegając postanowień traktatu WE, zwłaszcza dotyczących swobodnego przepływu 
towarów, państwa członkowskie mają jednocześnie prawo do zagwarantowania w sposób 
niedyskryminujący i proporcjonalny właściwej i odpowiedniej instalacji urządzeń gazowych, 
a tym samym do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób korzystających z tych urządzeń 
w normalnych i przewidywalnych warunkach.
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