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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

20.11.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0978/2005 af Dietmar Bieber, tysk statsborger, om Tysklands 
undladelse af at rette sig efter Rådets direktiv 90/396/EØF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning vedrørende apparater til afbrænding af 
gasformige brændstoffer

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Tyskland ikke retter sig efter Rådets direktiv 90/396/EØF om 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende apparater til afbrænding af 
gasformige brændstoffer og henviser i særdeleshed til direktivets bestemmelser om den følge, 
at medlemsstater ikke må forbyde, begrænse eller hindre markedsføring og anvendelse af 
varmeapparater, der opfylder de væsentligste krav i dette direktiv. Endvidere må 
medlemsstaterne i henhold til direktivet ikke forbyde, begrænse elle hindre markedsføring af 
apparater, der er mærket med et EF-typegodkendelsesmærke og, hvis det er relevant, en 
overensstemmelseserklæring. Da andragerens gasfyr bærer et EF-godkendelsesmærke, mener 
han ikke, at han er forpligtet til at få en skorstensfejer til at foretage en dyr kontrol af det, 
sådan som de kompetente myndigheder kræver. Han opfordrer derfor Europa-Parlamentet til 
at tage spørgsmålet op, idet han henviser til Domstolens dom i sag C-103/01 (Kommissionen 
mod Tyskland), som han mener også kan finde anvendelse i denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. marts 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2006.

"1. I direktiv 90/396/EØF om gasapparater hedder det i artikel 4, at medlemsstaterne ikke må 
hindre markedsføring og anvendelse af apparater, der er påført CE-mærke og er i 
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overensstemmelse med det. Medlemsstaterne må ikke pålægge yderligere krav for 
aspekter, der er omfattet af direktivet.

Det bør bemærkes, at direktivet i princippet omfatter selve apparaturet og ikke anlæggene 
til gasudblæsning. Kun i de tilfælde, hvor apparatet er blevet markedsført sammen med 
anlægget til gasudblæsning, er de begge dækket af CE-mærkningen, der erklærer, at der er 
overensstemmelse med direktivet (og eventuelt også andre gældende direktiver).

På grund af aspekter, der er omfattet af direktivet, kan medlemsstater ikke hindre 
anvendelse af gasapparater. Når gasapparater markedsføres sammen med 
aftræksanlægget, gælder dette princip hele systemet (apparat og anlægget til 
gasudblæsning).

Dette udelukker ikke, at nationale bestemmelser kan gælde for aspekter, der ikke er 
omfattet af direktivet eller mere generelt af fællesskabslovgivningen, f.eks. bestemmelser, 
der vedrører installeringsspørgsmål. Sådanne bestemmelser må dog ikke være til hinder 
for udformningen af apparatet.

2. Kommissionen vil undersøge situationen i Tyskland med henblik på at kontrollere, om 
direktiv 90/396/EØF er blevet gennemført forkert. Med henblik på dette vil 
Kommissionens tjenestegrene være interesseret i alle yderligere oplysninger fra 
andrageren, der kunne være bevis på en sådan forkert gennemførelse. De ville især være 
interesserede i at modtage den domstolsafgørelse, som andrageren henviser til.

3. På basis af de tilgængelige oplysninger vil Kommissionens tjenestegrene ikke være i stand 
til på dette tidspunkt at tage en beslutning vedrørende andragerens særlige anlæg. Med 
henblik på dette kan Kommissionen blive nødt til at videregive konkrete elementer 
vedrørende denne bestemte sag. For at kunne gøre dette behøver vi andragerens 
udtrykkelige tilladelse.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om udviklingen i denne sag.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

Kommissionens tjenestegrene foretog en detaljeret undersøgelse af de supplerende 
dokumenter, som andrageren fremsendte, selv om der ikke blev givet yderligere oplysninger.
På baggrund af de tilgængelige oplysninger kunne de konkludere, at der ikke er noget, der 
tyder på, at de tyske myndigheder har overtrådt EU-lovgivningen.

Kommissionen ønsker dog at fremsætte følgende kommentarer:

Direktiverne 90/396/EØF om gasapparater og 89/106/EØF om byggematerialer er 
produktrelaterede direktiver. De harmoniserer de tekniske og juridiske krav til markedsføring 
og anvendelse af produkter, der falder inden for deres anvendelsesområde.

Det certifikat, som andrageren henviser til, vedrører ikke 
forbrændingsenhedens/gasudblæsningsanlæggets overensstemmelse (der er omfattet af CE-
mærket, som vidner om overensstemmelse med de gældende direktiver). Det vedrører 
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derimod korrekt installering og forbindelsen mellem forbrændingsenheden og anlægget til 
gasudblæsning. Det er især hensigten med certifikatet at attestere, at anlægget til 
gasudblæsning, der følger forbindelsen til forbrændingsenheden, er i tilfredsstillende stand og 
passer til den forbrændingsenhed, det er sluttet til.

Medlemsstaterne har - såfremt de respekterer de principper, der er fastslået i EU-traktaten, og 
varernes frie bevægelighed i særdeleshed - ret til på en ikkediskriminerende og afpasset måde 
at sikre passende og korrekt installering af gasapparater og således beskytte personers 
sundhed og sikkerhed under normale og forudsigelige vilkår.

5. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Efter at have modtaget det seneste dokument fra andrageren bemærker Kommissionens 
tjenestegrene, at andrageren ikke har fremlagt nye oplysninger, siden der blev truffet 
beslutning om at afslutte behandlingen af andragendet.

For at sammenfatte de retlige rammer vedrørende andragerens varmeapparatet kan følgende 
dog bemærkes:

Andrageren hævder, at hans varmeapparat, som blev installeret i 1997, er blevet markedsført 
som sådan (sammen med anlægget til gasudblæsning), og at hele varmeapparatet dermed er 
omfattet af CE-mærket i henhold til direktiv 90/396/EØF om gasapparater. Ellers ville 
apparatet ikke have været operationelt/funktionelt. Andrageren mener derfor, at 
bestemmelserne i afsnit 43 (7) i byggebestemmelserne for Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 
vedrørende godkendelse fra en lokal skorstensfejer, der sikrer, at anlægget til gasudblæsning 
er funktionsdygtigt og passer til den pågældende forbrændingsenhed, er i strid med EU-
lovgivningen, navnlig direktiv 90/396/EØF om gasapparater, da der pålægges yderligere krav 
til markedsføring af gasapparater for at kunne overholde direktivet.

I henhold til afsnit 43 (1) i byggebestemmelserne for Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) skal 
forbrændingsenheder og anlæg til gasudblæsning såsom skorstene, gasanlæg og tilhørende 
dele (varmeapparater), systemer til gasafbrænding i forbrændingsmotorer samt beholdere og 
enheder til forbrændingsgasser og -væsker være forsvarlige og brandsikret og må ikke 
medføre yderligere risici eller uacceptable byrder. Støjreduktionen skal ligeledes være 
tilstrækkelig. Anlæg til gasudblæsning skal være lette af at rengøre ordentligt.

Afsnit 43 (7) i byggebestemmelserne (BauO NRW) fastslår, at ejeren i tilfælde af opførelse 
eller ændring af skorstenen eller i forbindelse med tilslutning af forbrændingsenheder til 
skorstene eller gasledninger skal have en godkendelse fra den lokale skorstensfejer, der 
bekræfter, at skorstenen eller anlægget til gasudblæsning fungerer og passer til den tilsluttede 
forbrændingsenhed. Skorstenens grundlæggende struktur skal ligeledes kontrolleres under 
opførelsen, inden den kan godkendes. Hvis den lokale skorstensfejer bemærker 
uregelmæssigheder, skal vedkommende meddele disse til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Ifølge andrageren, og hvilket ligeledes fremgår af de fremsendte oplysninger i forbindelse 
med behandlingen af andragendet, har byggemyndigheden bekræftet, at den pågældende 
godkendelse ikke er påkrævet for forbrændingsenheder med et anlæg til gasudblæsning 
(varmeapparat), som er omfattet af CE-mærket (BauO NRW-bekendtgørelse nr. 43.7).
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Efter at have foretaget en grundig undersøgelse af alle dokumenter og oplysninger fremsendt 
af andrageren har Kommissionen følgende bemærkninger:

Andragerens oplysning om, at det installerede Veritherm-varmeapparatet kun kan fungere 
som en konstruktionsenhed, er korrekt ud fra et teknisk synspunkt, men det er ikke relevant at 
tage stilling til, om CE-mærket i henhold til direktiv 90/396/EØF kun omfatter 
forbrændingsenheden, eller om anlægget til gasudblæsning ligeledes er omfattet deraf, dvs. 
hvorvidt forbrændingsenheden blev markedsført alene eller sammen med anlægget til 
gasudblæsning som et samlet system.

Direktiv 90/396/EØF omfatter anlæg, som er defineret i artikel 1, stk. 1. Direktivet vedrører 
ikke anlæg til gasudblæsning (anlæg til udluftning og tømning). Disse anlæg kan imidlertid 
udgøre en del af gasapparatet. I sådanne tilfælde skal 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i henhold til direktiv 90/396/EØF sikre apparatets 
overensstemmelse med direktivets bestemmelser og aspekter.

CE-mærkningen skal i henhold til direktiv 90/396/EØF vise, at anvendelsen er i 
overensstemmelse med direktivets bestemmelser, og at apparatet er udformet og konstrueret 
således, at det ved normal anvendelse fungerer sikkert og ikke er til fare for så vidt angår 
gassikkerhed.

Apparatet skal ikke nødvendigvis være klar til brug, når det markedsføres. Der kan være 
behov for yderligere tilslutningsenheder, for at det f.eks. kan tilsluttes til gas- eller 
elforsyningen. Der kan ligeledes være behov for at tilslutte apparatet til et anlæg til 
gasudblæsning, såfremt anlægget til gasudblæsning ikke allerede er indbygget i apparatet. CE-
mærkningen i henhold til direktiv 90/396/EØF omfatter ikke disse øvrige enheder, som 
naturligvis er nødvendige for at apparatet kan installeres og fungere. Installationsvejledningen 
skal imidlertid give en klar og detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for 
at opnå en sikker installation, og redegøre for de yderligere tilslutningsenheder og den 
aftrækningskanal, som apparatet skal sluttes til.

Øvrige direktiver kan endvidere finde anvendelse i forbindelse med andre aspekter.

For så vidt angår andragerens varmeapparat er Kommissionen nået frem til den konklusion, at 
det særlige apparat, som andrageren har anvendt, ikke blev markedsført som et komplet 
system. De tilgængelige oplysninger fører til den konklusion, at varmeapparatet blev 
markedsført med en udtrækskanal (blæser), som skulle forbindes til gasudblæsningsanlæggets 
aftræk, men uden selve anlægget til gasudblæsning (hvilket naturligvis er nødvendigt i 
forbindelse med den endelige installation, for at apparatet kan fungere). Det kan derfor 
fastslås, at CE-mærket i henhold til direktiv 90/396/EØF kun omfattede varmeapparatet og 
ikke anlægget til gasudblæsning.

Dokumentet med titlen National technical approval fra det tyske institut for byggeteknik 
(Deutsches Institut für Bautechnik) (godkendelse Z-43. 1-036) fastslår i punkt 1.1, at 
godkendelsen ikke omfatter det anlæg, som er nødvendigt, for at forbrændingsenheden 
fungerer normalt, og den omfatter heller ikke udstyr til brændstofforsyningen, kondensat eller 
varmeveksler. I dokumentets punkt 2.1 egenskaber og opførelse nævnes, at produktet er 
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konstrueret med en primær varmeveksler (2.1.1), en sekundær varmeveksler (2.1.2), en 
forbrændingsenhed (2.1.3), en neutraliseringsenhed (2.1.4) en sikkerhedsenhed (2.1.5), en 
støtteenhed (2.1.6) og en opbevaringsbakke (2.1.7). Dokumentet fastslår ligeledes, at 
installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen (2.1.8) bl.a. skal indeholde oplysninger 
om passende afløbskanaler til forbrændingsproduktet og om deres installation. EF-
typegodkendelsen, som blev udstedt af TÜV Rheinland den 2. februar 1996, henviser 
ligeledes til dette dokument.

TÜV Rheinlands rapport nr. K 21/02 af august 2002, som andrageren henviser til, er en 
forsøgsrapport. Forsøg kan kun udføres på et komplet system uafhængigt af, om 
forbrændingsenheden blev markedsført sammen med eller uden anlægget til gasudblæsning.
Rapporten henviser endvidere til den harmoniserede standard EN 303-1 varmekedler - del 1: 
Varmekedler med blæseluftbrænder - terminologi, generelle krav, forsøg og mærkning. Denne 
standard er blevet udarbejdet gennem et mandat, som Kommissionen har givet til CEN i 
henhold til direktiv 92/42/EØF om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der 
anvender flydende eller luftformigt brændsel. Rapporten kan derfor ikke knyttes til direktiv 
90/396/EØF, og den indeholder ikke oplysninger om, hvorvidt CE-mærket i henhold til 
sidstnævnte direktiv kun vedrører forbrændingsenheden, eller om den også omfatter anlægget 
til gasudblæsning. Der er under alle omstændigheder tale om et dokument, der vedrører et 
forsøg fra 2002, hvilket vil sige flere år efter andrageren havde fået installeret sit 
varmeapparat.

Ifølge den samle- og installationsvejledning, der ledsagede produktet, og som er fremsendt af 
andrageren, kan ethvert certificeret apparat og/eller apparat, som er godkendt i henhold til 
byggebestemmelserne, og som er installeret af et specialiseret firma, anvendes som et 
røggasapparat. I sådanne tilfælde skal der henvises til den pågældende fabrikants 
dokumentation og overensstemmelsesattest. Det fremgår ligeledes, at gasapparatets sikkerhed
og funktionalitet skal godkendes af den lokale skorstensfejer, før forbrændingsenheden tages i 
brug.

Som det fremgår af ovenstående, tyder det på, at varmeapparatet, som andrageren henviser til, 
ikke var omfattet af CE-mærket i henhold til direktiv 90/396/EØF, men at CE-mærket kun 
vedrørte forbrændingsenheden og ikke anlægget til gasudblæsning.

Kommissionens tjenestegrene kan ikke påvise en overtrædelse af direktiv 90/396/EØF og 
dermed kræve, at de tyske myndigheder undersøger egnetheden af anlægget til gasudblæsning 
og forbrændingsenheden, samt om apparatet er installeret korrekt.

Det certifikat, som de tyske myndigheder kræver, vedrører ikke varmesystemet og det 
pågældende apparat, som er blevet markedsført, men vedrører derimod den korrekte 
installation af anlægget til gasudblæsning og tilslutningen til forbrændingsenheden. Det er 
især hensigten med certifikatet at attestere, at anlægget til gasudblæsning, der følger 
forbindelsen til forbrændingsenheden, er i tilfredsstillende stand og passer til den 
forbrændingsenhed, det er sluttet til.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at det er hensigten, at varmeanlægget til gasudblæsning 
installeres permanent i en bygning. Der er dermed tale om byggematerialer i henhold til 
Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer. Harmoniserede tekniske specifikationer 
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vedrørende byggevarer omfatter egenskaber såsom reaktion ved brand, modstandsevne mod 
brand, tæthed, modstandsevne mod gennemstrømning og holdbarhed. Disse egenskaber skal 
garantere en sikker anvendelse i bygningen/skorstenen under de fleste omstændigheder. Det 
faktum, at et specifikt anlæg til gasudblæsning er blevet certificeret i forbindelse med et 
gasdrevent centralvarmeanlæg i henhold til direktiv 90/396/EØF, berører ikke anvendelsen af 
direktiv 89/106/EØF. Anlægget til gasudblæsning skal ligeledes overholde direktivets 
bestemmelser (f.eks. væsentlige krav, overensstemmelsesvurdering), også selv om det skal 
markedsføres som en del af et gasapparat, dvs. som en særskilt funktionel enhed. I dette 
tilfælde angiver varmeapparatets CE-mærke overholdelsen af begge direktiver. På det 
tidspunkt, hvor andragerens varmeapparat blev markedsført, var det endnu ikke muligt at 
overholde direktiv 89/106/EØF, da der på dette tidspunkt ikke fandtes relevante 
harmoniserede tekniske specifikationer i henhold til det pågældende direktiv. De relevante 
harmoniserede standarder blev indført i 2002 i form af direktiv 89/106/EØF, hvilket 
muliggjorde en relateret overensstemmelsesattestering, som kan danne grundlaget for CE-
mærkning i henhold til direktivet. Det fremgår af ovenstående, at andragerens varmeapparat, 
som blev installeret i hans bolig i 1997, var underlagt nationale byggebestemmelser for så vidt 
angår anlægget til gasudblæsning, og at den CE-mærkning, som var anført på apparatet ved 
markedsføringen, ikke var omfattet af direktiv 89/106/EØF.

Som en konklusion kan Kommissionens tjenestegrene bekræfte, at der ikke er noget, der tyder 
på, at de tyske myndigheder har overtrådt EU-lovgivningen med henblik på Rådets direktiv 
90/396/EØF og 89/106/EØF. Medlemsstaterne har, såfremt de respekterer de principper, der 
er fastslået i EU-traktaten, og varernes frie bevægelighed i særdeleshed, ret til at sikre 
passende og korrekt installering af gasapparater og indbygning af byggevarer for dermed at 
beskytte personers sundhed og sikkerhed under normale og forudsigelige vilkår.

Kommissionen håber, at ovenstående sammenfatning vil afslutte denne sag."


