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Θέμα: Αναφορά 0978/2005, του Dietmar Bieber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη αδυναμία συμμόρφωσης της Γερμανίας με την οδηγία 
90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Γερμανία δεν έχει συμμορφωθεί με την οδηγία 90/396/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
συσκευές αερίου και αναφέρεται συγκεκριμένα στις διατάξεις της οδηγίας που προβλέπουν 
ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά και τη λειτουργία συσκευών θέρμανσης οι οποίες πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά συσκευών 
οι οποίες συνοδεύονται από σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ και, ενδεχομένως, από δήλωση 
πιστότητας. Καθώς η θερμάστρα αερίου τού αναφέροντα φέρει σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ, δεν 
θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να την υποβάλει σε δαπανηρή επιθεώρηση από 
καπνοδοχοκαθαριστή, όπως απαιτούν οι αρμόδιες αρχές. Ζητεί, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος, αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση C-103/01 (Επιτροπή κατά Γερμανίας), την οποία θεωρεί επίσης εφαρμοστέα σε 
αυτήν την περίπτωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαρτίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2006.
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1. Η οδηγία 90/396/ΕΟΚ για τις συσκευές αερίου προβλέπει στο άρθρο 4 ότι τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία συσκευών οι οποίες 
φέρουν τη σήμανση ΕΚ και συμμορφώνονται με αυτή. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 
επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με πτυχές που καλύπτονται από την οδηγία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία καλύπτει καταρχήν την ίδια τη συσκευή και όχι τον 
εξοπλισμό απομάκρυνσης των προϊόντων καύσης. Μόνο στην περίπτωση που η συσκευή 
διατίθεται στην αγορά συνοδευόμενη από τον εξοπλισμό απομάκρυνσης των προϊόντων 
καύσης καλύπτονται και τα δύο από τη σήμανση ΕΚ που πιστοποιεί τη συμμόρφωση με 
την οδηγία (και πιθανώς με άλλες εφαρμοστέες οδηγίες).

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εμποδίζουν, για λόγους που συνδέονται με τις πτυχές που 
καλύπτονται από την οδηγία, τη λειτουργία συσκευών αερίου. Όταν η συσκευή αερίου 
διατίθεται στην αγορά από κοινού με τον αγωγό απομάκρυνσης των προϊόντων καύσης, η 
αρχή αυτή ισχύει για ολόκληρο το σύστημα (συσκευή και εξοπλισμό απομάκρυνσης των 
προϊόντων καύσης).

Αυτό δεν αποκλείει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων για πτυχές που δεν καλύπτονται 
από την οδηγία ή γενικότερα από το κοινοτικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα διατάξεις 
σχετικά με ζητήματα που άπτονται της εγκατάστασης. Ωστόσο, τέτοιες διατάξεις δεν 
πρέπει να παρεμβαίνουν στον σχεδιασμό της συσκευής.

2. Η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν τίθεται ζήτημα πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενδιαφέρονται να λάβουν από τον αναφέροντα 
κάθε πρόσθετη πληροφορία που τεκμηριώνει ενδεχομένως μια τέτοια πλημμελή 
εφαρμογή. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να λάβουν τις δικαστικές αποφάσεις στις οποίες 
παραπέμπει ο αναφέρων.

3. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν είναι σε θέση, στο 
στάδιο αυτό, να εκφράσουν άποψη σχετικά με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό του 
αναφέροντα. Προκειμένου να είναι σε θέση να το πράξει αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει 
ενδεχομένως να διαβιβάσει στις γερμανικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία για αυτήν τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Για τον σκοπό αυτόν θα χρειαστεί ρητή εξουσιοδότηση από τον 
αναφέροντα.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε αυτήν την 
υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μελέτησαν λεπτομερώς τα συμπληρωματικά έγγραφα που 
υπέβαλε ο αναφέρων, παρά το γεγονός ότι δεν παρασχέθηκαν περισσότερες ουσιαστικές 
πληροφορίες. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία που καταδεικνύουν παραβίαση του κοινοτικού νόμου από τις γερμανικές αρχές.

Η Επιτροπή επιθυμεί, όμως, να διατυπώσει τα ακόλουθα σχόλια:
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Η Οδηγία 90/396/EΟΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου και 89/106/EΟΚ σχετικά με προϊόντα 
του τομέα των δομικών κατασκευών είναι οδηγίες που αφορούν προϊόντα. Εναρμονίζουν τις 
τεχνικές και νομικές απαιτήσεις για τη θέση σε εμπορία και τη χρησιμοποίηση προϊόντων που 
εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής τους.

Το πιστοποιητικό το οποίο επικαλείται ο αναφέρων δεν αφορά τη συμβατότητα της 
εγκατάστασης καύσης και απομάκρυνσης των προϊόντων καύσης (που καλύπτεται από το 
σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ το οποίο πιστοποιεί τη συμβατότητα με τις εφαρμοζόμενες 
οδηγίες). Αναφέρεται μάλλον στην εγκατάσταση και τη σωστή σύνδεση της μονάδος 
καύσεως στο σύστημα απομάκρυνσης των αερίων. Έχει κυρίως ως στόχο να πιστοποιήσει ότι 
το σύστημα απομάκρυνσης των αερίων, μετά την σύνδεσή του με τη μονάδα καύσης, είναι σε 
ικανοποιητική κατάσταση και κατάλληλο για την μονάδα καύσης με την οποία είναι 
συνδεδεμένο.

Αν και σέβονται τις αρχές που αναφέρονται στη Συνθήκη ΕΚ, και, ειδικότερα, την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίζουν κατά τρόπο που δεν 
συνιστά διάκριση και είναι αναλογικός την σωστή και ορθά προσαρμοσμένη εγκατάσταση 
των συσκευών που χρησιμοποιούν αέριο με σκοπό να προστατευθεί η υγεία και ασφάλεια 
των ατόμων κάτω από κανονικές και προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Μετά την παραλαβή του τελευταίου εγγράφου του αναφέροντα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
σημειώνουν ότι ο αναφέρων δεν έχει υποβάλει καμία νέα πληροφορία μετά την απόφαση 
περάτωσης της εξέτασης της αναφοράς.

Εντούτοις, υπό μορφή συγκεφαλαίωσης της νομικής κατάστασης όσον αφορά το σύστημα 
θέρμανσης του αναφέροντα, μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα:

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το σύστημα θέρμανσης το οποίο εγκατέστησε το 1997 είχε 
διατεθεί στην αγορά στην παρούσα του μορφή (με ενσωματωμένο το σύστημα απομάκρυνσης 
των αερίων) και ότι, ως εκ τούτου, το εν λόγω σύστημα θέρμανσης καλύπτεται ως σύνολο 
από τη σήμανση ΕΚ δυνάμει της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ για τις συσκευές αερίου, ειδάλλως το 
σύστημα δεν θα ήταν χρησιμοποιήσιμο/λειτουργικό. Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι η απαίτηση, 
δυνάμει του άρθρου 43, παράγραφος 7, του οικοδομικού κανονισμού της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας (BauO NRW), για έκδοση πιστοποιητικού από την τοπική υπηρεσία καθαρισμού 
καπνοδόχων που να βεβαιώνει ότι το σύστημα απομάκρυνσης των αερίων λειτουργεί 
απολύτως ομαλά και είναι κατάλληλο για την υπό εξέταση μονάδα καύσης, δεν συνάδει με το 
κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα με την οδηγία 90/396/ΕΟΚ για τις συσκευές αερίου, καθόσον 
επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά συσκευών αερίου οι οποίες 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 1, του οικοδομικού κανονισμού της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας (BauO NRW), οι μονάδες καύσης και τα συστήματα απαγωγής αερίων 
όπως οι καμινάδες, οι σωλήνες απαγωγής και τα συνδετικά τεμάχια (συστήματα θέρμανσης), 
τα συστήματα ανάφλεξης αερίου με σταθερά εγκατεστημένους κινητήρες εσωτερικής καύσης 
μαζί με τις αντίστοιχες δεξαμενές και τους χρησιμοποιούμενους τύπους εύφλεκτων αερίων 
και υγρών πρέπει να είναι ασφαλή και πυρίμαχα και να μην προκαλούν άλλους κινδύνους και 
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απαράδεκτες επιβαρύνσεις. Επίσης, απαιτείται επαρκής ηχομόνωση ώστε ο παραγόμενος 
θόρυβος να μην μεταδίδεται σε άλλους χώρους. Τα δε συστήματα απαγωγής αερίων πρέπει 
να είναι εύκολο να καθαριστούν πλήρως.

Το άρθρο 43, παράγραφος 7, του ίδιου οικοδομικού κανονισμού (BauO NRW) προβλέπει ότι, 
σε περίπτωση ανέγερσης ή τροποποίησης καμινάδων ή για τη σύνδεση καμινάδων μονάδων 
καύσης ή σωλήνων καυσαερίων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ζητήσει πιστοποιητικό από την 
περιφερειακή υπηρεσία καθαρισμού καπνοδόχων το οποίο να βεβαιώνει ότι η καμινάδα ή το 
σύστημα απαγωγής αερίων βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και είναι συμβατό με 
τις συνδεδεμένες μονάδες καύσης. Η βασική δομή των καμινάδων πρέπει επίσης να έχει 
επιθεωρηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής προτού εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Εάν ο επικεφαλής της υπηρεσίας καθαρισμού καπνοδόχων διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις, 
οφείλει να τις γνωστοποιήσει στην οικεία εποπτική πολεοδομική αρχή.

Όπως επιβεβαιώνει ο αναφέρων και σύμφωνα με τα έγγραφα που υπέβαλε κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης της αναφοράς του, οι πολεοδομικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το εν λόγω 
πιστοποιητικό δεν είναι απαραίτητο για μονάδα καύσης με σύστημα απαγωγής αερίων 
(σύστημα θέρμανσης) που φέρει ως σύνολο τη σήμανση ΕΚ (BauO NRW, διοικητική εντολή 
αριθ. 43.7).

Μετά από ενδελεχή εξέταση όλων των εγγράφων και των πληροφοριών που προσκόμισε ο 
αναφέρων, η Επιτροπή επισημαίνει τα ακόλουθα:

Παρότι ο ισχυρισμός του αναφέροντα ότι «η εγκατάσταση θέρμανσης της εταιρείας 
Veritherm λειτουργεί μόνο ως φυσική μονάδα» είναι ορθή από τεχνική άποψη, δεν συμβάλλει 
στο να απαντηθεί το ερώτημα αν η σήμανση ΕΚ βάσει της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ κάλυπτε 
μόνο τη μονάδα καύσης ή αν κάλυπτε και το σύστημα απαγωγής αερίων, με άλλα λόγια το 
κατά πόσον η μονάδα καύσης διατέθηκε στην αγορά ξεχωριστά ή ως ολοκληρωμένο σύστημα 
που περιελάμβανε το σύστημα απαγωγής αερίων.

Η οδηγία 90/396/ΕΟΚ καλύπτει τις συσκευές που περιγράφονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1. Δεν καλύπτει καθαυτά τα συστήματα απαγωγής αερίων (αγωγοί για την 
παροχή του αερίου προς καύση καθώς και για την απομάκρυνση των προϊόντων της καύσης 
του). Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι τμήματα μιας «συσκευής αερίου». Εν τοιαύτη 
περιπτώσει, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στην 
οδηγία 90/396/ΕΟΚ αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του «συστήματος» προς 
τις απαιτήσεις και τις πτυχές που καλύπτονται από την οδηγία.

Η σήμανση ΕΚ βάσει της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ πιστοποιεί ότι η συσκευή συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις της οδηγίας, καθώς και ότι είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να 
λειτουργεί με ασφάλεια και να μην δημιουργεί κινδύνους ως προς την ασφάλεια του φυσικού 
αερίου, εφόσον χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Εντούτοις, η συσκευή δεν είναι υποχρεωτικό να είναι έτοιμη προς χρήση κατά τη διάθεσή της 
στην αγορά. Ενδέχεται να χρειάζεται πρόσθετες μονάδες σύνδεσης προκειμένου, λόγου χάρη, 
να συνδεθεί με το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου ή με το ηλεκτρικό δίκτυο· ενδέχεται 
επίσης να πρέπει να συνδεθεί με σύστημα απαγωγής αερίων, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη 
ενσωματωμένο στη συσκευή αντίστοιχο σύστημα. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η σήμανση ΕΚ 
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σύμφωνα με την οδηγία 90/396/ΕΟΚ δεν καλύπτει τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία, τα οποία 
είναι ασφαλώς αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής. Εντούτοις, στις 
οδηγίες που προορίζονται για το άτομο που θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση πρέπει να 
περιγράφονται σαφώς και λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την 
ασφαλή εγκατάσταση, και να προσδιορίζονται οι πρόσθετες μονάδες σύνδεσης ή τύποι 
σωληνώσεων με τις οποίες πρέπει να συνδεθεί η συσκευή.

Επιπλέον, και ταυτόχρονα, ενδέχεται να ισχύουν και άλλες οδηγίες όσον αφορά διαφορετικές 
επιμέρους πτυχές.

Όσον αφορά ειδικότερα το σύστημα θέρμανσης του αναφέροντα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
συμπεραίνουν ότι η συγκεκριμένη συσκευή την οποία χρησιμοποιεί ο αναφέρων δεν είχε 
διατεθεί στην αγορά ως ενιαίο σύστημα. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες συνάγεται ότι η 
συσκευή θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά συνοδευόμενη από σύστημα απομάκρυνσης 
των αερίων (ανεμιστήρα), το οποίο προσαρμόζεται στην έξοδο του συστήματος απαγωγής 
αερίων, χωρίς όμως το σύστημα απαγωγής αερίων (το οποίο είναι ασφαλώς απαραίτητο για 
την τελική εγκατάσταση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της συσκευής), και 
ότι, ως εκ τούτου, η σήμανση ΕΚ βάσει της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ κάλυπτε μόνο τη συσκευή 
θέρμανσης και όχι το σύστημα απαγωγής αερίων.

Το έγγραφο με τίτλο «Εθνική τεχνική έγκριση» του Deutsches Institut für Bautechnik 
(αριθμός έγκρισης Z-43.1-036) ορίζει στο σημείο 1.1 ότι «η παρούσα έγκριση δεν καλύπτει 
την εγκατάσταση που απαιτείται για την κανονική λειτουργία της μονάδας καύσης ούτε τον 
εξοπλισμό παροχής καυσίμου, συμπύκνωσης ή κατανομής της θερμότητας». Στο σημείο 2.1, 
με τίτλο «Χαρακτηριστικά και κατασκευή», το ίδιο έγγραφο διευκρινίζει ότι το προϊόν 
αποτελείται από έναν «πρωτεύοντα εναλλάκτη θερμότητας» (2.1.1), έναν «δευτερεύοντα 
εναλλάκτη θερμότητας» (2.1.2), μια «συσκευή καύσης» (2.1.3), ένα «σύστημα παύσης 
λειτουργίας» (2.1.4), «συσκευές ασφαλείας» (2.1.5), ένα «υποστήριγμα» (2.1.6) και ένα 
«πλαίσιο εγκιβωτισμού και στήριξης» (2.1.7). Ορίζεται επίσης ότι οι «οδηγίες εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης» (2.1.8) πρέπει, μεταξύ άλλων πτυχών, να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά προϊόντα καύσης και τους αγωγούς απαγωγής αερίων, 
καθώς και την ορθή εγκατάστασή τους. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδόθηκε από 
την TUV Rheinland στις 2 Φεβρουαρίου 1996 αναφέρεται επίσης σε αυτό το έγγραφο.

Η έκθεση αριθ. K 21/02 της TÜV Reinland, η οποία εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2002 και 
την οποία επικαλείται ο αναφέρων, είναι έκθεση δοκιμής. Δοκιμές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο σε ολοκληρωμένα συστήματα, και αυτό δεν σχετίζεται με το κατά 
πόσον η μονάδα καύσης διατέθηκε στην αγορά με ή χωρίς το σύστημα απαγωγής των 
καυσαερίων. Επιπλέον, η έκθεση αυτή αναφέρεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 303-1 
«Λέβητες κεντρικής θέρμανσης – Μέρος 1: Καυστήρες με συνεχή ή διακεκομμένη εμφύσηση 
αέρα – Ορολογία, γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση». Αυτό το πρότυπο έχει 
καταρτιστεί βάσει εντολής την οποία έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) μέσω της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ σχετικά με τις απαιτήσεις 
απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια 
καύσιμα. Κατά συνέπεια, η έκθεση αυτή δεν συνδέεται με την οδηγία 90/396/ΕΟΚ και δεν 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν η σήμανση ΕΚ βάσει της δεύτερης αυτής οδηγίας 
κάλυπτε μόνο τη μονάδα καύσης ή και το σύστημα απαγωγής των αερίων. Εν πάση 
περιπτώσει, το έγγραφο αυτό αφορά δοκιμή η οποία πραγματοποιήθηκε το 2002, αρκετά 
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χρόνια μετά την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης του αναφέροντα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης που συνοδεύουν το προϊόν, τις 
οποίες προσκόμισε ο αναφέρων, «οποιοδήποτε πιστοποιημένο σύστημα ή/και σύστημα 
εγκεκριμένο βάσει του οικοδομικού κανονισμού το οποίο εγκαθίσταται από ειδικευμένη 
εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις πρέπει να γίνεται παραπομπή στα έγγραφα τεκμηρίωσης και στη δήλωση 
συμμόρφωσης του αντίστοιχου κατασκευαστή». Επισημαίνεται περαιτέρω ότι «πριν από 
εργασίες συντήρησης της μονάδας καύσης, πρέπει να πιστοποιείται η ασφάλεια και η 
συντηρησιμότητα του συστήματος απαγωγής καυσαερίων από τον επικεφαλής της τοπικής 
υπηρεσίας καθαρισμού καπνοδόχων».

Όπως καταδεικνύεται ανωτέρω, είναι φανερό ότι καθαυτό το σύστημα θέρμανσης για το 
οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων δεν καλυπτόταν από τη σήμανση ΕΚ που προβλέπεται βάσει 
της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ, αλλά ότι η σήμανση ΕΚ κάλυπτε μόνο τη μονάδα καύσης και όχι 
το σύστημα απαγωγής καυσαερίων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αδυνατούν να εντοπίσουν παράβαση της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ 
όσον αφορά την απαίτηση των γερμανικών αρχών για εξέταση της συμβατότητας του 
συστήματος απαγωγής καυσαερίων με τη μονάδα καύσης και της ορθής εγκατάστασης του 
συστήματος.

Το πιστοποιητικό που ζητούν οι γερμανικές αρχές δεν σχετίζεται με το σύστημα θέρμανσης 
και τη συσκευή που το απαρτίζει όπως διατέθηκε στην αγορά, αλλά αφορά την ορθή 
εγκατάσταση του συστήματος απαγωγής των αερίων και τη σύνδεσή του με τη μονάδα 
καύσης. Κύριο στόχο έχει να πιστοποιήσει ότι το σύστημα απομάκρυνσης των αερίων, μετά 
τη σύνδεσή του με τη μονάδα καύσης, είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και κατάλληλο για 
τη μονάδα καύσης με την οποία είναι συνδεδεμένο.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται συγχρόνως το γεγονός ότι τα συστήματα απαγωγής καυσαερίων 
των συσκευών θέρμανσης προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση σε συγκεκριμένο κτήριο. 
Συνεπώς, είναι δομικά προϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Οι εναρμονισμένες τεχνικές 
προδιαγραφές για τέτοια δομικά προϊόντα καλύπτουν χαρακτηριστικά όπως η αντίδραση στη 
φωτιά και η πυραντοχή, η στεγανότητα, η αντίσταση ροής και η ανθεκτικότητα. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά σκοπό έχουν να εγγυηθούν την ασφαλή χρήση στο κτήριο/καμινάδα σε 
όλες τις προβλέψιμες συνθήκες. Το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο σύστημα απαγωγής 
καυσαερίων έχει πιστοποιηθεί ως τμήμα συσκευής κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου 
βάσει της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ δεν εμποδίζει την ταυτόχρονη εφαρμογή της 
οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις και αυτής της οδηγίας (π.χ. βασικές απαιτήσεις, αξιολόγηση συμμόρφωσης), ακόμη 
και αν προορίζεται να διατεθεί στην αγορά ως τμήμα συσκευής φυσικού αερίου, ως ενιαία 
λειτουργική μονάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η σήμανση ΕΚ στο σύστημα θέρμανσης 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση και με τις δύο εφαρμοστέες οδηγίες. Ωστόσο, την περίοδο 
διάθεσης της συσκευής του αναφέροντα στην αγορά, δεν ήταν ακόμη δυνατή η συμμόρφωση 
με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ, καθόσον δεν υφίσταντο ακόμη και δεν ήταν διαθέσιμες 
αντίστοιχες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές βάσει αυτής της οδηγίας. Μόνο από το 
2002 άρχισαν να εφαρμόζονται αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της 
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οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και κατέστη δυνατή η έκδοση συναφών πιστοποιήσεων συμμόρφωσης, 
οι οποίες μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση σήμανσης ΕΚ σε σχέση με την εν λόγω 
οδηγία. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι το σύστημα θέρμανσης του αναφέροντα, το 
οποίο είχε εγκατασταθεί στην οικία του το 1997, υπόκειτο, ως προς το σύστημα απαγωγής 
καυσαερίων, στους εθνικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, και ότι η σήμανση ΕΚ που έφερε η 
συσκευή κατά τη διάθεσή της στην αγορά δεν σχετιζόταν με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ.

Εν κατακλείδι, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει παράβαση του κοινοτικού δικαίου από τις γερμανικές αρχές όσον αφορά 
τις οδηγίες 90/396/ΕΟΚ και 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Τηρώντας συγχρόνως τις αρχές 
που αναφέρονται στη Συνθήκη ΕΚ και, ειδικότερα, την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, τα 
κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίζουν τη σωστή και ορθά προσαρμοσμένη 
εγκατάσταση των συσκευών που χρησιμοποιούν αέριο, καθώς και την εγκατάσταση των 
οικοδομικών προϊόντων, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ατόμων 
υπό κανονικές και προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι το ανωτέρω συγκεφαλαιωτικό σημείωμα θα οδηγήσει στην 
περάτωση της εξέτασης αυτής της υπόθεσης.


