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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0978/2005, внесена от Dietmar Bieber, с германско гражданство, 
относно предполагаемо несъобразяване на Германия с Директива 
90/396/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на 
държавите-членки относно уреди, използващи газообразни горива 
(газови уреди)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Германия не спазва Директива 90/396/ЕИО на 
Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно уреди, 
използващи газообразни горива (газови уреди), като по-конкретно се позовава на 
разпоредбите на Директивата, съгласно които държавите-членки не могат да 
забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и употребата на 
отоплителни уреди, които отговарят на съществените изисквания на Директивата. 
Освен това, съгласно Директивата държавите-членки не могат да забраняват, 
ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на уреди, притежаващи 
маркировка за типово одобрение на ЕО, и когато е целесъобразно, декларация за 
съответствие. Тъй като газовата камина на вносителя на петицията притежава 
маркировка за типово одобрение на ЕО, той не смята, че е длъжен да плаща за 
изискваната от компетентните органи скъпоструваща проверка от коминочистач. 
Затова той призовава Европейския парламент да се заеме с въпроса, като се позовава на 
решението на Съда на Европейските общности по дело C-103/01 (Комисията срещу 
Германия), което според него също е приложимо към случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 март 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2006 г.

1. Член 4 от Директива 90/396/ЕИО относно газовите уреди постановява, че
държавите-членки не трябва да възпрепятстват пускането на пазара и употребата на 
уреди, които притежават маркировка на ЕО и които са съобразени с нея. На 
държавите-членки не се позволява да налагат допълнителни изисквания за 
обхванатите от директивата аспекти.

Следва да се отбележи, че Директивата по принцип обхваща самия уред, а не 
изходните тръби за изгорели газове. Единствено в случаите, когато уредът е бил 
пуснат на пазара заедно с изходна тръба за изгорели газове, тогава и двете са 
обхванати от маркировката на ЕО, декларираща съответствие с Директивата (и 
евентуално други приложими директиви).

Държавите-членки не могат да възпрепятстват употребата на газови уреди по 
причини, свързани с обхванатите от Директивата аспекти. В случаите, когато 
газовите уреди са пуснати на пазара заедно с димоход, този принцип се прилага 
спрямо цялата система (уреда заедно с устройството за отвеждане на изгорели 
газове).

Това не изключва възможността спрямо аспекти, които не са обхванати от 
Директивата или от законодателството на Общността като цяло, да се прилагат 
национални разпоредби, като например разпоредби, свързани с инсталационни 
въпроси. Тези разпоредби обаче не трябва да засягат дизайна на уреда.

2. Комисията ще проучи ситуацията в Германия, за да се увери дали е налице 
неправилно прилагане на Директива 90/396/ЕИО. За тази цел службите на 
Комисията биха искали да получат допълнителна информация от вносителя на 
петицията, която да свидетелства за подобно неправилно прилагане. По-конкретно, 
те биха искали да получат съдебните решения, на които вносителят на петицията се 
позовава.

3. Въз основа на наличната информация, на този етап службите на Комисията не са в 
състояние да излязат с позиция във връзка с конкретното оборудване на вносителя 
на петицията. За да може да го направи, Комисията вероятно ще трябва да съобщи 
на германските органи конкретните детайли по този случай. За тази цел се нуждаем 
от неговото изрично разрешение.

Комисията ще информира Европейския парламент за развитието по случая.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 23 март 2007 г.

Службите на Комисията проучиха подробно предоставените от вносителя на петицията 
допълнителни документи, макар че съществена допълнителна информация не беше 
представена. Въз основа на наличната информация те заключиха, че няма данни, които 
да сочат нарушение на правото на ЕО от страна на германските органи.

Все пак Комисията би искала да посочи следните забележки:
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Директиви 90/396/ЕИО относно газовите уреди и 89/106/ЕИО относно строителните 
продукти са директиви, свързани с продуктите. Те хармонизират техническите и 
законови изисквания за пускането на пазара и употребата на продуктите, попадащи в 
техния обхват.

Сертификатът, на който вносителят на петицията се позовава, не се отнася до 
съответствието на горивната камера/устройство за отвеждане на изгорели газове 
(обхванати от маркировката на ЕО, декларираща съответствие с приложимите 
директиви). Той по-скоро се отнася до правилното монтиране и свързване на горивната 
камера с устройството за отвеждане на изгорели газове. В частност той удостоверява, 
че след свързването му с горивната камера, устройството за отвеждане на изгорели 
газове е в задоволително състояние, и че то е подходящо за горивната камера, към 
която е свързано.

При спазване на заложените в Договора за ЕО принципи и в частност свободното 
движение на стоки, държавите-членки имат правото да гарантират по 
недискриминационен и пропорционален начин подходящото и правилно монтиране на 
газови уреди и така да защитят здравето и безопасността на хората при нормални и 
предвидими условия на употреба.

5. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

След получаването на последния документ, изпратен от вносителя на петицията, 
службите на Комисията отбелязват, че вносителят не е представил нова информация 
след взетото решение за приключване на случая.

Въпреки това, за да се обобщи правното положение във връзка с отоплителната система 
на вносителя на петицията, може да се отбележи следното:

Вносителят на петицията твърди, че отоплителната му система, монтирана през 1997 г., 
е била пусната на пазара като такава (включваща устройството за отвеждане на
изгорели газове) и следователно, цялата отоплителна система е обхваната от 
маркировката на ЕО съгласно Директива 90/396/ЕИО относно газовите уреди, тъй като 
в противен случай тя не би била използваема/функционална. Затова той счита, че 
изискването по раздел 43, параграф 7 от строителните разпоредби на Северен Рейн-
Вестфалия (BauO NRW) за сертификат от местен коминочистач, удостоверяващ, че 
устройството за отвеждане на изгорели газове е в пълна изправност и е подходящо за 
въпросната горивна камера, не е в съответствие с правото на ЕО и в частност с 
Директива 90/396/ЕИО относно газовите уреди, тъй като налага допълнителни 
изисквания за пускането на пазара на газови уреди, съответстващи на Директивата.

Съгласно раздел 43, параграф 1 от строителните разпоредби на Северен Рейн-
Вестфалия (BauO NW), горивните камери и устройствата за отвеждане на изгорели 
газове като комини, димоходи и съединителни части (отоплителни системи), системите
за изпускане на изгорели газове на стационарни двигатели с вътрешно горене заедно с 
резервоари и други видове за горими газове и течности трябва да бъдат обезопасени и 
пожароустойчиви и да не пораждат други рискове и неприемливи тежести. Необходима 
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е достатъчна звукоизолация за шума, излъчван към други помещения. Устройствата за 
отвеждане на изгорели газове трябва могат да се почистват лесно и надеждно.

Раздел 43, параграф 7 от същите строителни разпоредби (BauO NRW) предвижда, че 
при монтиране или приспособяване на комини, или при свързване на комини на 
горивни камери или изходни тръби за изгорели газове, собственикът следва да получи 
сертификат от областния орган за почистване на комини, удостоверяващ, че коминът 
или устройството за отвеждане на изгорели газове са в изправност и са подходящи за 
използване заедно със свързаните към тях горивни камери. Основната структура на 
комините също трябва да е била проверена при изграждането, преди да бъде издаден
сертификат. Ако областният главен коминочистач открие някакви неизправности, той 
или тя трябва да ги съобщи на надзорния строителен орган.

Както беше посочено от вносителя на петицията и съгласно внесените от него 
документи в хода на разглеждането на петицията, строителните органи потвърждават, 
че такъв сертификат не се изисква за горивна камера с устройство за отвеждане на
изгорели газове (отоплителна система), които заедно притежават маркировка на ЕО
(BauO NRW Административна заповед № 43.7). 

След щателно проучване на всички предоставени от вносителя на петицията документи 
и информация, Комисията отбелязва следното:

Въпреки че твърдението на вносителя на петицията, че „отоплителната инсталация 
Veritherm може да се използва само като част от конструкция“ е вярно от техническа 
гледна точка, то няма отношение към отговора на въпроса дали маркировката на ЕО 
съгласно Директива 90/396/ЕИО обхваща с а м о  горивната камера или и 
приспособлението за отвеждане на изгорели газове, с други думи дали горивната 
камера е била пусната на пазара самостоятелно или като цялостна система заедно с 
устройството за отвеждане на изгорели газове. 

Директива 90/396/ЕИО обхваща уреди, отговарящи на определението в член 1, 
параграф 1. Тя не обхваща самите устройства за отвеждане на изгорели газове (тръби за 
притока на въздух за горенето и за извеждане на продуктите на горенето). Те обаче 
могат да бъдат части от „газов уред“. В такъв случай процедурите за оценка на 
съответствието съгласно Директива 90/396/ЕИО целят да гарантират съответствието на 
„системата“ с изискванията и аспектите, обхванати от Директивата.

Маркировката на ЕО съгласно Директива 90/396/ЕИО удостоверява, че уредът е в 
съответствие с разпоредбите на Директивата и че е проектиран и конструиран така, че 
да функционира безопасно и при нормална употреба да не поражда рискове от гледна 
точка на безопасността при използването на газ.

Не е необходимо обаче уредът да е готов за употреба при пускането му на пазара. Той 
може да се нуждае от допълнителни съединителни приспособления, за да бъде свързан, 
например с мрежата за газоподаване или с електрозахранването; може също така да се 
наложи да бъде свързан с устройство за отвеждане на изгорели газове, в случай че 
такова не е вградено в уреда. В такъв случай маркировката на ЕО съгласно Директива
90/396/ЕИО не обхваща тези допълнителни компоненти, които, разбира се, са 
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необходими за монтирането и функционирането на уреда. Инструкциите за 
монтажника обаче трябва да излагат ясно и подробно необходимите стъпки за 
безопасен монтаж и да уточняват допълнителните съединителни приспособления или 
вида на димохода, към които уредът трябва да бъде свързан.

В допълнение и успоредно с това, спрямо някои аспекти могат да се прилагат и други 
директиви.

Относно конкретната отоплителна система на вносителя на петицията, службите на 
Комисията стигат до заключението, че конкретният уред, използван от вносителя, не е 
бил пуснат на пазара като цялостна система. Наличната информация налага извода, че 
отоплителният уред е бил пуснат на пазара заедно приспособление за изтегляне 
(вентилатор), което да бъде съединено с отвора на устройството за отвеждане на
изгорели газове, но без устройство за отвеждане на изгорели газове (което, разбира се, е 
необходимо при крайния монтаж, за да може уредът да функционира), и че 
следователно маркировката на ЕО съгласно Директива 90/396/ЕИО обхваща само 
отоплителния уред, но не и устройството за отвеждане на изгорели газове.

Точка 1.1 от документа на Deutsches Institut für Bautechnik, озаглавен „Национално 
техническо одобрение“ (номер на одобрението Z-43.1-036), посочва, че „това 
разрешение не обхваща съоръжението, необходимо за нормалното функциониране на 
горивната камера, нито оборудване за подаване на гориво, кондензат или
топлоразпределение“. Точка 2.1 „Характеристики и конструкция“ от документа 
уточнява, че продуктът се състои от „първичен топлообменник“ (2.1.1), „вторичен 
топлообменник“ (2.1.2), „горивна камера“ (2.1.3), „неутрализатор“ (2.1.4), 
„приспособления за безопасност“ (2.1.5), „поставка“ (2.1.6) и „покривна и основна 
част“ (2.1.7). Посочва се още, че „инструкциите за монтаж, функциониране и 
поддръжка“ (2.1.8) трябва наред с други аспекти да съдържат информация за 
подходящите тръби за извеждане на продуктите за горене и правилното им монтиране. 
ЕО сертификатът за проверка на съответствие на типа, издаден от TUV Rheinland на 2 
февруари 1996 г., също се позовава на този документ.

Докладът № K 21/02 на TÜV Reinland от август 2002 г., на който вносителят на 
петицията се позовава, е изпитвателен доклад. Изпитвания могат да се извършват само 
на цялостна система, което няма връзка с това, дали горивната камера е пусната на 
пазара заедно със или без изходната тръба за изгорели газове. Освен това докладът се 
позовава на хармонизиран стандарт EN 303-1 „Отоплителни котли – Част 1: 
Отоплителни котли с горелки с принудително впръскване – Терминология, общи 
изисквания, изпитване и маркировка“. Тази стандарт беше съставен по силата на 
мандат, предоставен на Европейския комитет по стандартизация (CEN) от 
Европейската комисия в съответствие с Директива 92/42/ЕИО относно изискванията за 
ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво. Следователно 
този доклад не е свързан с Директива 90/396/ЕИО и не предоставя никаква информация 
за това, дали маркировката на ЕО съгласно последната директива обхваща само 
горивната камера или и устройството за отвеждане на изгорели газове. При всички 
случаи това е документ, който се отнася до изпитвания, извършени през 2002 г., т.е. 
години след монтирането на отоплителната система на вносителя на петицията. 
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Съгласно придружаващите продукта инструкции за сглобяване и монтаж, предоставени 
от вносителя на петицията, „всяка сертифицирана система и/или система, одобрена в 
съответствие със строителните разпоредби, която е монтирана от специализирана 
фирма, може да бъде използвана като система за изгорели газове. В такива случаи 
трябва да се направи справка със съответната документация и декларация за 
съответствие на производителя“. По-нататък се посочва, че „преди горивната камера да 
се пусне в експлоатация, безопасността и експлоатационната надеждност на системата 
за изгорели газове трябва да бъде потвърдена от областния главен коминочистач“.
     
Както беше показано по-горе, явно е, че посочената от вносителя на петицията 
отоплителна система не е обхваната изцяло от маркировката на ЕО съгласно Директива
90/396/EEC, а че маркировката на ЕО обхваща само горивната камера без устройството 
за отвеждане на изгорели газове.

Службите на Комисията не могат да установят нарушение на Директива 90/396/ЕИО в 
изискването на германските органи за оценка на пригодността на устройството за 
отвеждане на изгорели газове към горивната камера и правилното монтиране на 
системата.

Изискваният от германските органи сертификат не се отнася до отоплителната система 
и съставящия я уред във вида, в който те са пуснати на пазара, а до правилното 
монтиране на устройството за отвеждане на изгорели газове и свързването му с 
горивната камера. Целта му е да удостовери, че след свързването с горивната камера,
устройството за отвеждане на изгорели газове е в задоволително състояние и че то е 
подходящо за горивната камера, към която е свързано.

Освен това се обръща внимание и на факта, че устройствата за отвеждане на изгорели 
газове на отоплителните уреди са предназначени за постоянен монтаж в сграда. 
Следователно, те са строителни продукти по смисъла на Директива 89/106/ЕИО на 
Съвета относно строителните продукти. Хармонизираните технически спецификации за 
такива строителни продукти обхващат характеристики като реагиране спрямо огън и 
пожароустойчивост, херметичност, устойчивост към потока и трайност. Тези
характеристики целят да гарантират безопасна употреба в сградата/комина при 
всякакви предвидими обстоятелства. Фактът, че конкретно устройство за отвеждане на
изгорели газове е било сертифицирано като част от централен отоплителен уред на газ 
в съответствие с Директива 90/396/ЕИО, не засяга едновременното прилагане на 
Директива 89/106/ЕИО. Устройството за отвеждане на изгорели газове трябва също 
така да е в съответствие с разпоредбите на тази директива (напр. съществени
изисквания, оценка на съответствието), независимо дали е предназначено за пускане на 
пазара като част от газов уред или като отделен функционален елемент. В такъв случай 
маркировката на ЕО за отоплителната система сочи съответствие и с двете приложими 
директиви. Но по времето, когато отоплителният уред на вносителя на петицията е бил 
пуснат на пазара, все още не е било възможно съответствие с Директива 89/106/ЕИО, 
тъй като тогава съответните хармонизирани технически спецификации съгласно тази 
директива все още не са съществували. Съответните хармонизирани стандарти 
съгласно Директива 89/106/ЕИО се прилагат едва от 2002 г. насам и оттогава 
съответното удостоверение за съответствие е приложимо и може да послужи за основа 
за поставяне на маркировка в съответствие с тази директива. От горепосоченото следва, 
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че отоплителната система на вносителя на петицията, която е била монтирана в дома му 
през 1997 г., по отношение на устройството за отвеждане на изгорели газове е обект на 
националните строителни разпоредби и че поставената на уреда маркировка на ЕО при 
пускането му на пазара не е свързана с Директива 89/106/ЕИО.

В заключение, службите на Комисията потвърждават, че няма данни, сочещи
нарушение на правото на ЕО от страна на германските органи по отношение на 
Директиви 90/396/ЕИО и 89/106/ЕИО на Съвета. При спазване на заложените в 
Договора за ЕО принципи и в частност принципа за свободното движение на стоки
държавите-членки имат правото да гарантират по недискриминационен и 
пропорционален начин подходящото и правилно монтиране на газови уреди и така да 
защитават здравето и безопасността на хората при нормални и предвидими условия на 
употреба.

Комисията се надява, че с гореизложения кратък преглед този въпрос ще бъде 
приключен.


