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COMUNICARE CĂTRE MEMBRII

Petiţia 0978/2005, prezentată de Dietmar Bieber, de naţionalitate germană, privind 
presupusa nerespectare de către Germania a dispoziţiilor Directivei 90/396/CEE a 
Consiliului în legătură cu apropierea legilor statelor membre privind aparatele care ard 
combustibili gazoşi

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că Directiva 90/396/CEE a Consiliului referitoare la apropierea legilor 
statelor membre privind aparatele care ard combustibili gazoşi nu este respectată în Germania 
şi invocă în special dispoziţiile Directivei în sensul în care statele membre nu pot să interzică, 
să restricţioneze sau să împiedice plasarea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor de 
termice care îndeplinesc cerinţele esenţiale ale acestei Directive. Mai mult, conform 
Directivei, statele membre nu pot să interzică, să restricţioneze sau să împiedice plasarea pe 
piaţă a aparatelor însoţite de un marcaj de aprobare de tip CE şi, unde este cazul, de o 
declaraţie de conformitate. Întrucât aparatul de încălzire pe gaz al petiţionarului poartă 
marcajul de aprobare de tip CE, acesta nu consideră că este obligat să îl supună unei verificări 
costisitoare, curăţând coşul, astfel cum prevăd autorităţile competente. Prin urmare, acesta 
solicită Parlamentului European să ridice problema, făcând trimitere la hotărârea Curţii de 
Justiţie în cazul C-103/01 (Comisia contra Germaniei), pe care acesta o consideră de 
asemenea aplicabilă în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe data de 13 martie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la data de 30 august 2006.

1. Directiva 90/396/CEE privind aparatele cu combustibili gazoşi prevede în articolul 4 că 
statele membre nu trebuie să împiedice plasarea pe piaţă şi punerea în funcţiune a 
aparatelor care poartă marcajul CE şi care respectă această directivă. Statelor membre nu 
li se permite să impună cerinţe suplimentare pentru aspectele acoperite de această 
directivă.
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Trebuie totuşi remarcat că directiva acoperă, în principiu, aparatul în sine şi nu 
dispozitivele de evacuare a gazelor. Doar în cazul în care aparatul a fost plasat pe piaţă 
împreună cu dispozitivul de evacuare a gazelor, vor fi ambele acoperite de marcajul CE 
care anunţă conformitatea cu Directiva (şi eventual cu alte directive aplicabile).

Statele membre nu pot împiedica, pe considerente legate de aspectele acoperite de 
directivă, punerea în funcţiune a aparatelor pe combustibili gazoşi. Atunci când aparatele 
pe combustibili gazoşi sunt plasate pe piaţă împreună cu sistemul de evacuare a fumului, 
acest principiu se aplică întregului sistem (aparate cu dispozitive de evacuare a gazelor). 

Aceasta nu exclude faptul că dispoziţiile naţionale se pot aplica pentru aspectele care nu 
sunt acoperite de Directivă sau, la un nivel mai general, de legislaţia comunitară, ca de 
exemplu dispoziţiile referitoare la problemele de instalare. Cu toate acestea, asemenea 
dispoziţii nu trebuie să intervină în proiectarea aparatului.

2. Comisia va examina situaţia din Germania pentru a verifica dacă există vreo implementare 
incorectă a Directivei 90/396/CEE. Pentru aceasta, reprezentanţii Comisiei ar fi interesate 
să primească orice informaţii suplimentare din partea petiţionarului care ar putea 
reprezenta dovada unei asemenea implementări incorecte. Aceştia ar fi interesaţi în mod 
deosebit să primească hotărârile curţii la care face trimitere petiţionarul.

3. Pe baza informaţiilor disponibile, reprezentanţii Comisiei nu pot, în acest stadiu, să adopte 
o poziţie cu privire la echipamentul special al petiţionarului. Pentru a putea face astfel, 
Comisia poate fi obligată să comunice autorităţilor germane elemente concrete în legătură 
cu acest caz special. Pentru aceasta, am avea nevoie de autorizarea explicită din partea 
acesteia.

Comisia va ţine la curent Parlamentul European în legătură cu evoluţia acestui caz. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la data de 23 martie 2007.

Reprezentanţii Comisiei au verificat detaliat documentele suplimentare depuse de către 
petiţionar, deşi nu s-a furnizat nicio altă informaţie concludentă. Pe baza informaţiilor 
disponibile, aceştia au concluzionat că nu există elemente care să indice o încălcare a Legii 
CE de către autorităţile germane.

Comisia doreşte, totuşi, să formuleze următoarele comentarii:

Directivele 90/396/CEE privind aparatele pe combustibili gazoşi şi 89/106/CEE privind 
produsele de construcţii sunt directive care se referă la produse. Directivele armonizează 
cerinţele tehnice şi cele legale pentru plasarea pe piaţă şi punerea în funcţiune a produselor 
care se încadrează în domeniul de aplicare al acestora .

Certificatul la care se referă petiţionarul nu relevă conformitatea motorului cu combustie/a 
dispozitivului de evacuare a gazelor (acoperite de marcajul CE care dovedeşte conformitatea 
cu directivele aplicabile). Acesta relevă mai degrabă instalarea şi conectarea corectă a 
motorului de combustie la dispozitivele de evacuare a gazelor. În mod specific, se 
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intenţionează a se dovedi dacă dispozitivele de evacuare a gazelor, în urma conectării la 
motorul de combustie, se află în stare satisfăcătoare şi corespunzătoare pentru motorul de 
combustie la care acestea sunt racordate.

Cu respectarea principiilor stabilite prin Tratatul CE şi, în special, a liberei circulaţii a 
bunurilor, statele membre au dreptul să asigure în mod nediscriminatoriu şi proporţionat 
instalarea corectă şi corespunzătoare a aparatelor pe gaz şi astfel să protejeze sănătatea şi 
siguranţa persoanelor în condiţii de folosire anticipabile şi normale.


